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INNEHALLS1''0RTECKN1NG.

Efterföljande innehållsförteckning är uppställd enligt samma grunder och

under samma huvudgrupper, som det av förste bibliotekarien L. Linder upp-

rättade registret över Svenska skogsvärdsföreningens publikationer 1902— 1919.

M anger Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt (bilaga till Skogsvårds-

föreningens tidskrift), S tidskriften »Skogen», SR Skogliga rön, T Skogs-

vårdsföreningens tidskrift och P bilagan Platsnotiser».

Föreckningen upptager all av Skogsvårdsföreningen utgiven litteretur un-

der år 1920.

I. Skogskötsel och skogshushållning i allmänhet.

Sällskap och möten.

Skogs veckan i 9 2 i.

Dagordning i
notis S69

Skogsveekans allmänna sammanträde notis) S40, 69

Skogsveckans middag (notis) S69

1921 års skogsvecka (kort redogörelse) S 1 6

3

Skogsveekans avslutningsfest notis
5

S69

Lindman, Arvid. Skogens betydelse i kritiska tider Si 61

Carbonnier, Henrik. Nordamerikas barrskogstillgängars in-

flytande på världsmarknaden nu och framdeles S209

WiDEGREN, K. A., Transportbanesystem Widegren (föredrag) Ti 33
1922 års skogsvecka (notis: T294

Svenska skogs vårds föreningen.

Protokoll vid extra sammanträde den 27 nov. 1920 S20
Skogsvårdsföreningens diskussion i skogslagstiftningsfrågan den

28 nov. 1920 TX189
Yttranden av F. W. Hederstierna, E. Hedemann-Gade, Arvid

Nilsson, Fr. Holmquist, B. A. de Verdier, A. Lindman,

Helge Modin, Y. Wisén, Hugo Tigerschiöld, H. Hessel-

MAN, G. Lundberg, Tor Jonson, W. Dybeck, J. A. Amilon,

O. Eneroth TxiSg-— x 220

Skogsvårdsföreningens år.<möte (notis) S69, T x 293

Protokoll vid årsmötet den 11 mars 1921 S234
Amilon, J. A., Sveriges prästskogar. En skoglig och admi-

nistrativ utredning (föredrag) T144

Tr.^ig.ärdh, Ivar, Den större märgborrarens skadegörelse i våra

skogar och dess bekämpande (föredrag) S153
Schard, Axel, Om avverkningar i Nordamerika (föredragV.. T264
Pristävlan för skrifter i skogliga ämnen (prisnämndens protokoll) S38, 280



IV INNKHÅLLSFÖRTECKNING

Skogsiilslät/iiingay.

ScHOTTE, (iuNNAR, Från skogsutstallningen i l.uleå S268

Studieresor och exkursioner.

Skogsvårdsföreningens exkursion 1921 riotis^ Tx 123,8133
Från exkursionen till Norge 1920 av Anna Schottk T181
Dansk Skovforening, möle och exkursion i^nolis) Txgö

Albiiännu iippsulser.

HuMULK, Hj., Skogens betydelse för Sverige S53

Skogsodling och furvngiing.

Elgstrani), Axel, Hällnäs fröklängningsanstalt S313
Grenander, Tell, Sådd och plantering av skog S137
Lindroth, S., Om införande av främmande trädslag med särskild

hänsyn till O. Hägerns förslag TX249
Hellström, Gösta, Skogsträdens fruktsättning år 1920 S21
— Samla till vintern mesta möjliga tall- och grankott S277
Oldertz', Carl, Om orsaker till eftergroning hos norrlandstallens

frö T157
WiBECK, Edvard, Kottklängning i bärtorkerierna S281
— Några nya skogsodlingsredskap S331
Lei.ionhufvii), Walter, Skogens föryngring S105
Petrini, Sven, Wagnerblädningen och dess tillämpning i Schwarz-

wald TX49
— Ett modernt avverkningssystem. Schirmkeilschlag contra

Wagnerblädning Ti 15

Skogsfröklängningen i Finlamt (noli? T x 96

Beslåndsvård och markvåld.

Lindberg, Karl, Ett bidrag till kännedomen om vara bästa skogs-

markers produktionsförmåga T292

IL Skogsteknologi.

Skogsprodiik/ernas förädling och nnv/indning.

Elgstrand, Axel, Om skidtillverkning av björk S93

Grenander, Tell, Om kolved och skogskolning i Norrland . S257

Sylvén, Helge, Den skogsteknologiska forskningen T220

Wesslén, Gösta, Om träkolsutbytet i volym vid milkolning ... T205

Avverkning och virkesii/drivning.

SCH.A.RD, Axel, Om avverkningar i Nordamerika T264

Sederholm, John, Drivning och sågning i Brittish Columbia ... S298

in. Transportväsen och byggnader

Geeie, Erik, Fabriksmässigt tillverkade bostadshus enligt A.-B.

Industribostäders system S288

Grenander, Tell, Råd vid skogsförsäljningar S73
— Om utförande av stigar och andra sommarvägar i skogen. S219



INNEHÅLLSFÖRTECKNING \'

I.iNiiHEKO, Gustaf, Om decauvillebanor och maskinell skogs-

transport i allmänhet Si

WiDF.iiREN, K. A., Transportbanesystem Widegren (föredrag vid

skogsveckans öppnande) T133
Wraner, S. H., Bostäder pä skogarna S184
Redogörelse för provning av traktorer ^notis) S208
Nya typer till jägmästarebostiider (notis) TX123
En cykel av delvis ny konstruktion (notis) S3 I 2

IV Skogsuppskattning.

Hoi-MCKKX, A. Lko: Stornihärjningen hösten 1917 å Älvdalens

besparingsskog T173
LiNDiiEKG, Karl., Ett bidrag till kännedom om våra bästa skogs-

markers produktionsförmåga T292
iMArrssoN, Marn, L., Märgborrens kronskadegörelse och dess

inverkan på tallens tillväxt.. M81
Petrini, Sven, Méthode du controle T249
— Stamformsundersökningar, En sammanfattande analys av

norrländskt tallmaterial med avseende på de faktorer, som be-

stcämma noggrannheten vid aptering a rot M165

V. Skogsekonomi.

Hac.er, Emil, Var går den ekonomiska gränsen vid skogs-

kulturer? Bemötanden av Häggs artikel S200
Ha AGG, Hugo, Var går den ekonomiska gränsen vid skogs-

kulturer? S166
Nvm.oM, E., Var går den ekonomiska gränsen vid skogskulturer?

Bemötande av H. Hääggs artikel S209
AK Peter.sens, F., Var går den ekonomiska gränsen vid skogs-

kulturer? Bemötande av H. Hääggs artikel S24:;

Pfeife, g , Var går den ekonomiska gränsen vid skogskulturer?

Bemötande av H. Hääggs artikel S203

VI. Skogsbrukets planläggning, skogsindelning.

Petrini, Sven, Wagnerblädning och dess tillämpning i Schwarz-

wald T X 49— Ett modärnt avverkningssystem. Schirmkeilschlag contra

Wagnerblädning Ti 15

— Méthode du controle T249

VII. Skogsbiologi.
SkogstrihJctt.

Andersson, Gunnar, Världens barrskogstillgångar Ti

M0NTELI,, Gunnar, En typisk ormtall S343
NoRSTRöM, Hugo, En skånsk jättebok S99
St.\lfelt, M. g.. Till kännedomen om förhållandet mellan sol-

bladens och skuggbladens kolhydratsproduktion M221
Stora och värdefulla träd (notis) St 03

Skogsbiologjska förhållanden.

, Jordmåns förhållanden.

Tam-M, Olof, Om berggrundens inverkan pä skogsmarken IVI105

— Om jordmånen i det svenska barrskogsområdet SR3



VI INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Klimatiska inflytelser.

Holmgren, A. Le(j, Stormhärjningen hösten 1917 å Älv-

dalens besparingsskog T 173

Växt in fly tel ser.

Ekman, Wilh. och Lagerukrg, Torsten, Rötskador i lagrad

pappersved T X i

LAGERiiERG, Torsten, Mykologiens betydelse för vår skogs-

vård och trä^•aruhantering Tro2

Djurinflyleker.

Elgstrand, Axel, Ett försök med Grohmanns snytbaggefälla... S225
Mattsson—Mårn, L, Märgborrens kronskadegörelse och dess

inverkan på tallens tillväxt M81
Träg.\rdh, Ivar, Boksköldlusen S8g
— Den större märgborrens skadegörelse och dess bekämpande

(Föredrag) S153
— L^ndersökningen över den större märgborren, dess skadegörelse

och bekämpande M

1

— Skogsinsekternas skadegörelse under år igi8 M281
Sfessivtseff, Paul, Bidrag till splintborrarnas näringsgnag M315

IX. Jakt.

Gällande jakttider S251

X. Anstalter för skogsforskning och skogsundervisning-
(Se även Statens Skogsadministration, sid. X\').

Skogsförsöks7'även

.

Anslag ur fonden för skogsvetenskaplig forskning är 1921 TX256
Ekman, Wilh., och Lagerberg, Tor.sten, Rötskador i lagrad

pappersved Tx i

Femårsmöte vid Skogsförsöksanstalten T x 256
Fonden för skogsvetenskaplig forskning (notis) Txgö, Sx 134

Fonden för skogsvetenskaplig forskning. Årsberättelse T x 65

Lange, Ad.; Den finska forstvetenskapliga försöksanstalten Tx 113

Lundberg, Edvard, Beriktigande Tx2
SvLVÉN, Helge, Den skogsteknologiska forskningen Tx22o
Tvenne stora stipendier för skogsforskning (notis: T x 294
Utarbetande av plan för undersökning rörande markförsumpningens fort-

skridande m. m. Tx232
Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt

under år 1920.

I Skogsavdelningen av Gunnar Schotte M327
II Naturvetenskapliga avdelningen av Henrik Hesselman ... M333
III Skogsentomologiska a\delningen av Ivar Tr-\gärdh M335
IV Avdelningen för föryngringsförsök i Norrland av Edvard

Wibeck M337
Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt

under 1921.

I Skogsavdelningen av Gunnar Schotte M339
I[ Naturvetenskapliga avdelningen av Henrik Hesselman ... M345



IXNFHALI.SFORrKCRNINC. VII

III Skogsentomologiska avdelningen av Ivar 'rRAUARLHi MJ46
IV Avdelningen för föryngringsförsök i Norrland av Ehvakd

WlHECK M34S

Skogsiindervisniug.

A. N. Cedergrcns reseunderstödsfond vid Skogsliögskolan Sxi68
Domänstyrelsens yttrande till Kungl. Maj:t angående förläggning av en

skogsskola till Nvrrbottens län S249

Flottningsbefälskursen vid Skogshögskolan (notis) S102

Kortsättningsskolan vid Kloten S134

Crogram för skogshögskolans fortbildningskurs för skogsmän imarsi92i... S71

Skogshugskolans verksamhet 1920 Si 03

Ändrad tid för kurserna vid skogsskolorna och fortsättningsskolan vid Kloten Si 32

XI. Skogspolitik, skogsförvaltning och skogslagstiftning.

Amii.on, J. a. Sveriges prästskogar T144

Bragée, Oscar, J son, Dyrtidstillägget åt befattningshavare i statens

tjänst från den i juli 1921 S230

Civilstatens änke- och pupillkassa, av Oscar J:son Bragée S136
Domänstyrelsens förslag till nya skogslagar TX133
Ekman, Wilh., Några skogspolitiska problem för Norrland T33, T77

Jonson, Tor, De nya grunderna för fastighetstaxering av skog ... Si 6g

Lange, Ad., Omorganisationen av den finska statsforstförvalt-

ningen TX174
Petrini, Sven, Gran eller bambu, framtidens material för pappers-

beredning? TX277
ScHOTTE, CiuNNAR, Skogsvärdsstyrelsemas verksamhet ärigig ... S121

Skattebetalarnas förening och domänstyrelsen.

1 Skattebetalarnas förenings framställning den 24 aug. 192

1

TX257
II Domänstyrelsens svar 15 sept. 1921 Tx2S9

III Skattebetalarnas förenings påminnelser TX266
IV Domänstyrelsens svar 5 dec. 1921 TX270

Skogsvärdsföreningens diskussion i skogslagstiftningsfrågan den 28

nov. 1920. Yttrande av F. W. Hederstierna, E. Hedemann-

Gade, Arvid Nilsson, F. Holmqvist, B. A. ue Verdier, A.

l,iNDM.\N, Helge Modin, Y. Wisén, Hugo Tigerschiöld, H.

Hesselman, g. Lundberg, Tor Jonson, M. Dybeck, J. A.

Amilon, o. F:neroth TX189— x 220

Belöningar för god skogsvård S134

Från domänstyrelsens verksamhetsområde är 1920 (notis) S40
Kronojägarnas andel i beslag S39

Riksdagen.

Vt 1921 års stalsverksproposilion

Skogshögskolan T X 2

1

Statens skogsförsöksanstalt Tx2i
Den Lägre skogsundervisningen Tx2i
Skogshushållning i allmänhet Tx2I
Tillsyn å enskildes skogar i lappmarkerna samt Särna och Idre socknar Tx2i
Skogsvård å enskildes skogar i Västerbottens och Norrbottens län samt

Särna och Idre socknar TX2I
Skogsvårdens befrämjande Tx2I
Släckning av skogseld Tx22
.\vdikn ingsanslag T X 2 2

Belöningar för rovdjurs ilödande Tx22



VIII innehållsförteckning;

Ltgifier liU naturskyddsändamäl Tx22
Kolonisation å vissa kronoparker T X 22

Kolonat å Abmobergets kronopark T x 22

Ströängars indragande till kronan T x 22

lägmästarebostäder Tx22
Inköp av skogbärande eller till skogsbörd tjänlig mark T >< 23

Kungl. propositioner.

Tilllälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i

enskild ägo T x 83
Lag om ägogränser m. m T x 83

Lån ur statens domäners fond till Torne och Muonio gränsälvars ström-

rensningsaktiebolag TxSj
Avlöningsreglementet för tjänstemän vid domänverket TX83
Ströängars indragande till kronan T x 83
Byggnailer vid fängkolonien vid Singeshult T x 84

Återuppbyggande av Höje skogsskoleföreståndareboslälle Tx84
Ändringar i lagen om skogsaccis och virkestaxering TX84

Motioner, som beröra skogsvärden

Skogsvårdsavgifterna från skyddsskogarna T X N4

Rekognilionsskogar T X 84

Aborättsfrågan T X 85

Skogstorp, odlingslägenheter och annan kolonisation TX85
Övriga jordfrågor T x 86

Statens affärsverksamhet TxSy
Flottledsförenings säkerhet för lån T X 88

Avdikningsanslaget T y 88

Vattenregleringsföretag och tvångsdelaktighet T x 88

Avverknings- och flottningskontrakt T x 88

Jägmästarebostäder T x 88

Kartverksfrågan Tx8S
Jakträtten i Norrland T X 88

Förbud att under häckningstid taga tagelägg T X 89

Tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i

enskild ägo T x 89

l^ommitlfiwliser.

Kort redogörelse för de kommittéers verksamhet, 50m beröra skogsbruket T x 24

Avlöningsreglemente för domänverket Tx34
Bränslekommissionen TX35
Detaljhandeln med ved TX36
Domänverkets omorganisation T x 34
Förädlingsverksamhet av virke TX33
Jordkommissionen T x 24

Kolonisationskommittén TX31
Kommunala beskattningen av skog T x 29

Kronans fisken och jakten TX31
Kronolägenhetskommissionen T x 30
Kyrkofondskommittén T x 29

Maskinell vägtrafik inom de nordliga länen T x 25

Ny jordabalk Tx 25

Officiella statistiken Tx27
Prisförhållandena inom pappersindustrien T x 36

Resereglementct T x 26

Skatteköp T x 27

Skiftsystemet inom pappers-, cellulosa- och trämasseindustrien Tx25
Skogsavverkningsstatistik och rikstaxering T x 32

Skogsbokföringskommittén T x 30

Skogslagstiftningskommittén T x 30

Socialiceringsfrågan Tx2S
Statens kolonisationsnämnd T x 32

Sulfitspritens användning Tx27



INNEHAl.I.SFORrECKNlNCi IX

Torvkommittén T X 34
Vaiihävd T x 24

Aborättsfrågan Tx 26

Agostyckning och jordavsömlring T 25

Frän skogsvärdssiyrelserna.

Kort redogörelse Tor förhandlingarna vid mötet mellan skogs-

vårdsstyrelserna i Stockholm 1920 T X 90

Förslaget till ny skogslagstiftning T X 90
Skogsupplysningsverksamhet genom förevisande av levande bilder T X 90

Bildandet av en skogsv.Vdsstyrelsernas undcrstödsfond TX91
Skogsvårdsavgifter även från stadsområden, som ej tillhöra landstingsom-

råden T X 9

1

Avlöningsförmånerna för skogsvårdsstyrelsernas personal TX91
Domänstyrelsens befogenhet gentemut skogsvårdsstyrelserna Txga
Ökade anslag och höjda skogsvårdsavgifter T x 92

Ändring i förordningen om skogsvärdsavgifter T X 93
Skottpengar för ekorrar T x 93
B -handling av motioner till skogsvårdsstyrelsernas möten T x 93
Fördelningen mellan skogsvärdsstyrelserna av statsanslag och skogsvårds-

avgifter Tx93
Belåning av skog T x 94
Nedbringande av kostnaderna för brandtelefon T x 94

Fördelningen för år 1921 av anslaget till skogsvårdens befräm-

jande Tx 233

Skogsvärdsstyrelsernas verksamhet år ig 19 av Gunnar Schotte Sx 121

Reglering av vissa befattningar hos skogsvårdsstyrelse TX295
Ang. av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län väckt förslag

om åtgärder till skydd för eken T 296

Årsberättelser för är 1920.

Stockholms läns landstingsområde T. Bil. i. sid. 17

Uppsala » » » i6i

Södermanlands läns » » 185

Östergötlands » » » 14^

Jönköpings » » » 361

Kronobergs » • » 279

Kalmar läns norra landstingsområde » 201

» södra ,<• » 345
Gottlands läns > ,.. - " 375
Blekinge » » : » 33

Kristianstads län » » 32Q

Malmöhus » ...-. » 317

Hallands » > » 385

(iöteborgs och Bohusläns » » 265

, .Vlvsborgs län > » 41

Skaraborgs» i> » 217

Värmlands » » » 97

Örebro > » 3°'

\'ästmanlands län »~ i

Kopparbergs > > » 403

("lävleborgs • » !,
» iiS

Västernorrlands län » » 233

lämtlands » » 69



INNKHALLSFORTKCKNING

Tabellsammandrag

:

Enskilda skogarnas areal samt skogsvårdsstyrelserna> tjänste-

personal och skogsvårdskommitéer sid. 426
Skogsodlingar, utförda under ledning av skogsvårdsstyrelsernas

plantörer » 427
All till skogvårdsstyrelsens kännedom kommen å enskild

mark utförd skogsodling » 428
Föredrag, kurser o. d. samt utdelad skogslitteratur < 429
Åtgärder på grund av skogsavverkningar • 430
Bäckrensning, dikning, markberedning och beteskultur » 431
Fröklängning j 432
Länsskogvaktarnas tjänstgöring » 433
Skogsfrö > 434
Skogsplantor '. » 436
Skogsvårdsstyrelsernas inkomster och utgifter . 438
Skogsvårdsstyrelsernas tillgångar och skulder den 31 dec. 19 19 ' 438
Skogseldar > 440
Skogsvärdsstyrelsernas utgifter närmare specificerade (inhäftad

tabellbilaga).

Statens skogsadministratioji.

Anslag av medel.

Driftkostnader för domänverket under ar 1921 TX37
Ang. användning för år 1 921 av anslaget till skogshushållningen i all-

mänhet Tx97
Ang. en av statens byggnadsbyrå gjord underdånig framställning om

utlämnande av lån för uppförande av bostäder åt statens betattnings-

havare Tx97
Ang. minskning i beviljade förvaltningsmedel förär 1921 TX125
Ang. anvisande av medel för utförande av vissa väganläggningar m. m.

för beredande av arbetstilfallen åt arbetslösa TX234
.\ng. utförande av nödhjälpsarbeten å statens domäner i Norrland och

Dalarna T x 234
.Mlmänna bestämmelser rörande nödhjälpsarbeten å statens domäner inom

Norrland och Dalarna T x 235
Ang. län lill skogsstatens förvaltande personal för inköp av motorcyklar

m. m Tx297
Ang. anvisande av medel för utgivande av en andra upplaga av profes.

sor A. Wahlgrens handbok i skogsskötsel TX297

.\vlönings- och ersättningsfrågor.

Ang. uppehållande av vakant överjägmästareassistenttjänst under år 1921 T x 38
Ang. >de extra jägmästarnas förbunds» underdåniga ansökning om dyr-

tidstillägg åt extra befattningshavare vid domänverket m. m T X 3^^

Ang. sakkunnigas förslag till kungörelse ang. vissa tilläggsbestämmelser

till avlöningsreglementet för domänverket den 22 juni 1920 T X 39
.\ng, »Föreningen Sveriges ordinarie jägmästares» och »De extra jäg-

mästarnas förbunds» underdåniga framställning i fråga om ändrade

bestämmelsen rörande reseersättning ät domänverkets personal TX98
Ang. ersättning för städning m. m. av skogsstatspersonalens expeditions-

lokaler TxgS
.Ang. rätt för befattningshavare vitl domänverket att vid genomgående av

fortsättningsskolan vid Kloten behålla full lön T X 99
Ang. domänverkels lönesakkunnigas förslag till kungörelse angående rese-

kostnads- och traktamentsersättning åt befattningshavare vid skogsstaten TXI79



innp:hali,sfortkcknin(; xi

Ang. exlra onliiiarie tjänstemans vid ilomänverkct löneförmåner under
tjänstledighet för sjukdom T X 236

Ang. visst avdrag å dagtraktamente TX236

Bostäder.

Ang. avdrag ä lön för befattningshavare vid domänverket, som åtnjuta

förmån av fri bostad i kronans byggnader T ,x 99
Ang, anslag till anordnande av och inköp av jägmästarebostäder TX125
Skogsstatstjänstemans förmåner i fråga om vedbrand och skogstillgång ä

till honom up|ilåten jord m, m T x i8-t

Cirkulär.

N;r II år 1 920 ang, avfattande av borgen vid virkesförsäljningar frän

statens skogar T 40
12 år 1920 ang. vissa bestämmelser rörande entreprenadssummans

utbetalande att intagas i kontrakt om uppförande av kronojägarebo-

städer och andra byggnader för skogsväsendets räkning T x 40
» 13 år 1920 ang, skyndsamt insändande av vissa förteckningar T x 40
» 14 är 1920 ang, redovisning vid årsskiftet av utlämnade förskott och

kontanta behållningar Tx4i
» 16 år IQ20 ang, insändande av förteckning över frän statens centrala

möbcltorräd bekomna inventarier TX41
' 17 är 1020 ang. godkännande av garantibrev såsom säkerhet TX41
» I, Ser, A, år 1921. Ang, grunder för utarrendering genom skogs-

väsendets försorg a\- egendomar, torp och mindre lägenheter Txioo
1 2. Ser. A, ang. redovisning av virke, utlämnat till byggande av kro-

nans enskilda tlottleder Tx 100
5 I, Ser. B., ang. avlöningsbcstämmelser för icke ordinarie tjänstemän

vid domänverket Txioo
> 3. Ser. A, ang. sättet för annonsering av utbud av effekter från all-

männa skogar m. m Tx 1S4

» 4. Ser. A, ang. papper till utgående expeditioner Tx 1S4

= 5* Ser. A, kontrakt ang, leverans av papper, kuvert och kopieböcker Tx 184
» SVs- Ser. A, ang. rekvisition av blanketter TX184
» 6. Ser. A, ang. insändande av uppgift ä erforderligt antal förbands-

artiklar T X 1 84
» 7. Ser. A, ang. uppgifter till de allmänna skogarnas taxering TX1S4
» 8. Ser. A, ang, vissa tilläggsbestämmelser om uppbörd av skogsför-

säljningsmedel T;, 184
» 10. Ser. A, ang. förändrade pris ä papper och kuvert TX184
» II. Ser. A, ang. uppgifter vid förestående utarrendering av eckl. löne-

bost Tx297
» 12. Ser. A, ang. förvaltningen av eckl. lönebost. tillhörig inark, som
icke ingår i skogsindelning T x 297

» 13. Ser. .\. ang. försäljningar, avslutade av K. domänst. och beträf-

fande vilka likvid erlägges direkt till styrelsen TX297
> 14. .Ser. A, ang. förändrade pris ä papper och kuvert TX297
• 2. Ser. B, ang. användande av eldsläckningsapparaten Kustos Tx 184
» 3. Ser. B, ang. fastställande av bostadsordning vid domänverket ... Tx 184
» 4. Ser. B, ang. rätt för tuberkulossjuka bland personalen vid domän-
verket att komma i åtnjutande av vissa slatstjänare tillförsäkrade för-

måner i fråga om värd ä folksanatorierna TX184
> 5- Ser. B, ang. hyra för bostad, upplåten till befattningshavare vid

domänverket TX297
» 6. Ser. B, ang. ersättning för läkarevärd T x 297

Cirkulärskrivelser.

N:r 26, år 1920 ang. taxering av under revirförvaltarnas inseende stående

fastigheter Tx4l
> 27, är 1920 ang. övergång ä den provisoriska lönestaten för är

1920 Tx42
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N;r 28, år 1920 ang. lån för inköp av motorcyklar m. ni T X 42
>' 29, år 1920 ang. sparsamhet med tjänstetelefonsamtal T X 42
" 3' är 1921 ang. inköp av material, den 24 jan TxiOO
» 3, a»g. inköp av material, tillägg till förestående, den 15 febr TxiOI
» 4> ä"g- provisoriska bestämmelser rörande den icke ordinarie skogs-

statspersonalens avlöning T 101

» 5, ang. typer till uniformer Txioi
» 6, ang. prövning av anbud T x loi

" 7i ang. insamling av kött T / loi

>' 8, ang. grunder för utarrendering genom skogsväsendets försorg av

egendomar, torp och mindre lägenheter Tx'oi
* 9) «itig. arbeten å allmänna skogar med anledning av rådande ar

betslöshet Txi02
» 10, ang. avlämnande av uppgift till ledning vid statens taxering till

bevillning m. m Txi02
» II, ang återsändande av inkomst- och utgiftsverifikalioner för januari

—

september 1920 T x 1 04
> 12, ang. vissa med det nya avlöningsreglementet för domänverket
sammanhängande förhållanden TXI05

» 13, i anslutning till cirkulärskrivelsen n:r 10 TxioS
» 14, ang. vad iakttagas bör vid upprättandet av 1922 års förvaltnings-

förslag T X 1 84
» 15, ang. dyrtidstillägg till vissa befattningshavare TX185
» 16, ang. vissa föreskrifter för begränsning av utgifterna T x 185
» 17, ang. ulgiftsrester TxlSi;
» 18, ang. insändandet av arrendeavgift TX185
1» 19, ang. tillfälligt understöd för är 1922 åt pensionerade kronojägare TX236
» 20, ang. uppgifter i och för bestämmande av det i 3 ^ av Kungl.

kungörelsen den 19 augusti 1921 (Sv. förf. n:r5l6) omförmälda fasta

respenninganslaget T x 236
» 21, ang deklarationsuppgifter för kronans jordbruksdomäner T X 237
» 22, ang. vissa uppgifter i fråga om årets fastighetstaxering T X 237

Tillägg till n:r 3 ang. inköp av material TX237
» '. n:r 3 ang. inköp av material Tx2j7

N:r 23, år 1921 ang. uppgifter till olycksfallsstatistiken TX298
» 24, är 1 92 1 ang. erläggande av skatt T x 298

Finanser.

Ang. inkomsterna från statens domäner under är 1921 TXI26
Statens domäner 1920 TX237

Jaktärenden.

Svenska Jägarförbundets underdåniga framställning arg. åtgärder mo)
tillbakagång av villebrådsstainmarna T X 238

Kassa- och bokföringsfrågor.

Angående omläggande av budgetaret liil tiden I iuli— 30 juni T ^ 42

Lagar och förordningar.

I Svensk författningssamling utkomna förordningar berörande skogs-

väsendet T X 45. Tx loS, Tx 185, T X 239

Personalfrågor.

.'Vng. sakkunnigas för utredning rörande allmänna toreskrifter beträf-

fande domänverkets personal underdåniga förslag rörande antalet ordi-

narie befattningar inom de lönegrader vid domänverket, där enligt

avlöningsreglementet av den 22 juni 1920 detta skall bestämmas av

Kungl. Maj;t samt rörande icke ordinarie befattningshavare och dessas

avlöning med mera. Tx45
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Ang. aiUalcl iirdinaric liclatmingnr viil iloinäiivcrkcl inom I— 4 löne-

graderna Tx47
Ang. riitt för domänstyrelsen att under år 1921 till extra jägmästare

förordna från skogshögskolans jägmästarekurs utexaminerad skogselev

utan föregående praktisk verksamhet efter avgångsexamen frän skogs-

högskolan T X lo.S

Skogsindelning.

Ang. skogsindclningsarbete åt re\irj)ersonal TxiS6
Ang. skogsindelningsarbete St revirpersonal T x 239

Skogs undervisning.

/\ng. elevantalet vid skogshögskolans jägmästarekurs T X 47
.\ng. ytterligare medel till anordnande vid skogshögskolan av fortbilil-

ningskurser för skogstatstjänstemän TX4S
Ang. sänkning av antalet elever vid skogshögskolans förberedande jäg

mästarckurs TxioS
Stipendit-r för skogsstatens tjänstemän under 192 1

,
Tx 110

Ang. ändring i tiden för avslutande, respektive påbörjande av 1920— 1921

och 1921— 1922 års lärokurser vid fortsättningsskolan vid Kloten och

Statens skogsskolor Tx T27

Ang. antalet elever vid skogshögskolans förberedande jägmästarckurs för

tiden 1921— 1924 Tx:27

Skogsvård.

.'^ng, bidrag för främjande av skogs\'ård å enskildas skogar i Väster-

botlens och Norrbottens län samt Särna och Idre socknar in. m TXI27

Övriga ärenden.

Ang. kronojägares anslag i beslag Sx t

Ang. kvinnnors tillträde till statstjänst Txiii
Ang. av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län väckt förslag om åt-

gärder till skydd för eken Tx ill

Ang. anspråk å ersättning för vid järnvägstransport förkoininet gods Txi2S
i\ng. anordnande av skogskojor m. m Tx 12S

.•\ng. brandförsäkring av sågat virke Txi2S
-•^ng. åtgärder mot rådande arbetslöshet i de sex sydliga distrikten T .< 129
Ang. åtgärder mot rådande arbetslöshet inom de sju nordliga distrikten TXI30
Ang. upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral-

fyndigheter kronojord Tx 186

.Ang. skogsvårdsstyrelsernas förvaltningsutskotts framställning om nedsätt-

ning i kostnaderna för skogsvårdsstyrelser vid anlitande av rikstelefon

till skydd mot skogseld Tx 1S7
Ang. ifrågasatta nödhjälpsarbeten å allmänna skogar TxiSy
Ang. kostnadsfritt tillhandahållande av telefon- eller telegrafstolpar vid

framdragande av s. k. ödemarkslinjer TxiS/
Ang. utredning genom 1919 års lappkommittés försorg beträffande viss

nyttjanderätt av kronans mark över odlingsgränsen TXIS7
Ang. bemyndigande för kolonisationskommittén att tillkalla representant

för skogstorpare för biträde vid viss utredning Tx I SS

Ang. utarbetande av plan för undersökning rörande markförsumpningens
fortskridande T x 2.39

Ang. utsträckt användande av rikstelefon såsom brandbevakningsmedel
vid skogseld m. m T x 240

Ang. åtgärder till skydd mot olovligt tillägnande av kottar från växande
träd ä annans mark T x 240

Ang. av skattebetalarnas förening gjord framställning ang. Domänstyrel-
sens ekonomiska verksamhet T x 243

Ang. insamling av grankott TX247
Ang. förordnande av sakkunniga för granskning av byggnadsplaner

inom kommunikationsdepartementet m. m T x 247
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An;;, lämplighelen av skiljemannaklausul i entreprenadkontrakl T X 298
Ang. infordrat förslag till vissa åtgärder i anledning av rådande arbets-

löshet Tx 299
Ang. bestämmelser rörande dagsverkspris för arrendatorer å gårdar och torp

på kronoparker m. m. att iakttaga^ vid upprättande av arrendekontrakt T X 300

Tjänstemannaföreningar.
Kronojägareförbund, Sveriges, meddelanden (O. J;son Bragée) S136, 248
Insamlingen för f. d. kronojägare G. Gyllenhammar S104
Stockholms jägmästareklubb T X 294

Tjänster och förordnanden.

Kuiigl. DomämlyreUen.

Byråchef, PXIX.
. t. f., PVII.

Byråjägmästare, t. f., PVII, XIX.
Notarier, e. o., PXV, XXIII.

» extra, PXV.
Semester, PVII, XIX.
Tjänstledighet, PIII, XIX, XLV.

Skogsstaten.

Assistenter, PXli, XIX, se även revirassistenler.

Assistent vid Klotens fortsätlningskola, PXII
Avsked, PI, III, IX. XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXXI, XXXVII, XXXIX, XI. Ill, XI. VII.

Dikningsförmän, PXX, XXXII.
Dödsfall, PXXV, XXXV. XLV.
Enskilt uppdrag, PI, III, IV, XXI. XXIII, XXVII.
Flottledstillsyningsmän och förmän vid flottleder, P.XX.

Föreläsningskurs för skogsstatstjänstemän, PIV, XV.
Föreståndare vid fröklängningsanstalt, PIX.
Föreståndare vid skogsskola, se skolföreståndare.

Jägmästare, PI, XXXI, XX.WII, se även revir,

biträdande, PXI.
extra, PXX, XXIV, XXXI, XXXVIII.
t. f, PIII, XIX, XXIII, XXVII, XXXI, XXXVII.

Kronojägare, PI, IX, XX, XXIV, XXVIU, XXXII, XXXVIII, Xl.VII.

e. o., PXII, XIV, XXI, XXIV, XXVIII, XXXII, XXXVIII, XLIV.
» extra, med arvode, PI. II, IV, VII. IX, XX. XXIV, XXVUI, XXXII,

XLIV, XLV.
» extra, utan arvode, PXXXIX.

t. f, PI, IV, IX, XX, XXIV, XXVHI, XXXII, XXXV, XLIV, XLV.
Kronoskogvaktare, PXX, XXIV.
Resestipendier, PV, XXI.
Kevirförvaltare, Klotens revir PXXXVII, Norra Sorsele revir PXXXI, Södra Mala revir PI.

Revirassistenter, PI, III, VII. IX, XI, XU, XIX, XXIV, XXVII, XXXII, XXXVII,
XXXIX, XLIII, XLV.

i extra, PXIX, XXIV, XXVII, XXXII, XXXVII.
Semester, PIX, XIX, XXIII, XXXI, XLIII, XLV, XLVIl.

Skogsfogdar, PIX, .Kil.

Skogsindelningsassistenter, PVII, XV, X.XIV, XXXII.
Skogsingenjörer, PI.

» t. f., PVII.

extra, PXXIV.
Skogsrättare, PXX.

t. f., PIX, XX.
e. o., PXIII, XIV XXXVIII.

• extra, PXX, XXXVIII.
Skogstaxatorer, PIX.

. t. f., PI, XV.
biträde ät, PXV, XXVII, XXXIX, XLIV.
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Skoltorestrmilaro, PXl.V.
t. f., PXXVII, \X\I.\,

Skyddsskogsassistentcr, PXXIV, XI.III.

Stipemiium, för vägkurs, PXXVllI.
Sågverksförman, PIV.
Sökan.le, PIII, VII, XIX, XXVU, XXXIl, XI.V.

Tillsyningsmän, PXXXII.
e. o., PXIII, XX.XVIIl
extra, PIX, XIII, XXVIII, XI.V.

Tjänstemän, e. o., PXI, XIX, XXIII, XXVII, XXXII, XXXVII, XXXIX.
Tjänstledighet, PI. III, VII, IX, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXXI, XXXII.

XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIII, XLIV, XLV, XLVII.
Transport, PI, IV, IX, XIX, XXIV, XXVIII, XXXVIII, XI.V, XI.VII.

Underlärare, PXII.
Upphävda eller återkallade förordnanden, PXXIII, XXVU.
Överjägmästarassistenter, PIX, XIX, XXIil,

t. f.. PI, III, XI, XXVII, XI.V.

Övriga Ijänslev i officiell slällniiig.

Professuren i skogsentomologi, PLIV, XI.VII.

Enskilda tjänster.

Skogschef, XXXIX.

XII. Skogsindustri och handel med skogsprodukter.

Marknadsberätlelscr.

Trävarumarknaden, av O. Hellström,

TX20, X 94. Xi:;i, X178, X231, X 292

XIII. Skogsekonomisk historia, topografi och statistik.

Allmänt.

Amilon, J. a., Sveriges prästskogar (Föredrag) T144
Eden, Johan, Något om skogsbokföring och skogsstatistik (jämte

redogörelse för huru dessa frågor ordnats vid Näfvekvarns

bruk i Södermanland) T51
[Holls]t[röm, c. R.], Anteckningar om skogsstatens uniformer

under 1800-talet T301
HuMBLE, O. Hj., Skogens betydelse för Sverige S53
Lekänder, A., Statistik över världens skogstillgångar T >; i i 5

Lindman, Arvid, Skogens betydelse i kritiska tider (Hälsnings-

anförande vid skogsveckans allni. sammanträde) S161

Föl hållanden i utlandet.

Andersson, Gunnar, Världens barrskogstillgängar (ursprungligen

föredrag vid skogsveckan 1917 och senare vid ingenjörskon-

gress i Gävle 1920, numera utvidgat och överarbetat) Ti
Carbonnier, H., Inflytandet av Nordamerikas barrskogstillgångar

på världsmarknaden nu och fraindeles (Föredrag vid skogs-

veckans allm. sammanträde) S209
Hessei.man, Henrik, En inventering av Östfolds fylkes skogar

i Norge S44
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I.ANCK, Au, Den finska torstvetenskapliga försöksanstalten TX113
— Omorganisationen av den finska statstorstförvaltningen Tx 174
ScHARi), AxKL, Om avverkningar i Nordamerika T264
ScHOTTE, Anna, Från exkursionen till Norge 1920 T181
Sedekholm, Iohn, Drivning och sågning i Brittish Columbia... S298
Skogsfröklängningen i Finland (notis) T X 96

XIV. Biografier.

Svenskar.

Signe Martin 50 år S37
Axel Sahlberg, av Oiio Hki.lsirom Ti 79
Tage Thott, av Cari, ndn Schönberg T247
A, Wahlgren 60 år, av ("iUnnak ScHniTE S41

Utlänningar.

A. K. Myhrwold, av Gunnar Schotte T129
F. Kölpin Ravn, av (Iunnar Schotte T131

XV. Bibliografi.

Förteckning över nyutkomna böcker Txi2, x 78, X119, >; 168, X 225
Meddelanden från skogsbil)lioteket Txi6, X170, X227, x 287

Rerensioiier,

Skogsskötsel och allm. skogshushållning.

Barth, Acnar, Skogbrukslaere 1. Hugstsystemene og skogens

naturlige foryngelse. Rec. av G. Sch. TX74
Hauch, L. A., Danmarks Trasvcekst. Rec. av. (j. Sch. TX75

Skogsteknologi, transportväsen och byggnader,

Kortfattad handledning med ritningar och beskrivningar för

uppförande å skogarna av skogsstugor, skogs- och flott-

ningskojor m. fl. dylika bostäder. Rec. av M. N[ordquis']] TX164
Lundberg, Johan, Pappersmasseindustrien. Rec. av M. N. S311

Skogsuppskattning, skogsbrukets planläggning, skogs-

indelning och skogsekonomi.

Flurv, Philipp, Untersuchungen iiber das Schwindmass des

Stammholzes bei Winter- und Sommerfällung. Rec. av

Sven Petrini TX221
W. Dvbeck och Tor Jacobso.v, Skogsträdets penningvärdetill.

växt. Rec. av Folke Bromée S207
Ericsson, John, Lilla skogstaxeraren. Rec. av F. B S347
J.\cobson, t.. Tabell för ungefärlig beräkning av kubik-

massetillväxtprocenten av skog. Rec. av iSL N, Sioi

Lindblad, Oscar, Grafisk kuberingstabell för rotstående skog.

Rec. Sven Petrini S330
MoNTELL, Gunnar, Dikningstabeller. Rec. av F. B S345
Sköld, Per Edvin, Fastighetstaxeringen 1921— 1922. Rec.

av G. M S233
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Skogsbiologi.
Backman, A. L. : Torvmarksundersökningar i mellersta Öster-

botten. Rec. Bkrtii. Halden TxiSi
Hrenner VV., Studier över vegetationen i en del av västra

Nyland och dess förhållande till markbeskaffenheten. Rec.

av O. T[am]m Tx222
Enuler, Arnoi.1i, Untersuchungen iiber den Einfluss des

Waldes auf den Stånd der Gewässer. Rec. av Axkl Wali.En T x 3

SiMMONS, Herman G., Vara vanligaste vilda växter. Rec.

av G. Sch S135

Naturskyd.d och jakt.

ScHREBER, Tor, Svenska jaktens litteratur intill är 1900. Rec.

av E. WiHKCK TX117
Diverse.

.\sKEGREN, 'Vh., Handbok för nordisk träindustri. Rec. av

S[chager] Tx 167

Kungl. domänstyrelsen, skogsstaten, skogshögskolan och sta-

tens skogsförsöksanstalt. ^Matrikel år 192 1. Rec. av E.

G[eet!.,] Tx 166

TiJskriftsöi'ersikl-

Skogsskötsel och allm. skogshushållning.
Kiefern-Dauerwaldwirtschaft I. A. Moi.i.kr, ref. av G. Sch. Txg
Kiefern-Dauerwaldvvirtschaft II. A. Moi.ler, ref av G. Sch. Tx77
Der Fehler in dem Möllerschen Dauervvald-Exempel. Dr.

BussE, ref. av (j .Sch Tx77
Classifying forests sites by heigth growth. E. H. Frothingha.m,

ref. av S. P TX224
Growth and its relation to thinningsample plot studies in

mixed hardwoods. C. H. Guise, ref av S. I' TX224
Cber die VVertberechnung des Plenterwaldes. Prof. Pulkek,

ref. av S. P. TX224
Granskogens produktion og rentabilitet. Ove Hasi.und, ret.

av S.>. TX283
Skogsteknologi, transportväsen och byggnader.

Granvedens halt av cellulosa, av Peter Klason, ref. av G. K. T < i i

Die Thiiringer Waldwinde. Eberts, ref. av G. K TxiiS
Forskning av bränsle medelst rökgaser. Oi to Nordström, ref.

av G. K Tx 283

Rationell arbetsledning inom flottningen. Oi.of Kärnekull.

Ref G. K. TX286
Våra bränslen, deras användning, pris och värde. E. Hlbendick,

ref. av G. K TX283
Om stängsel Ake Joachimsson, ref av (J. K TX286

Skogsu]>pskattning, skogsbrukets planläggning, skogs-

indelning och skogsekonomi.
Ist die Herabsetzung der Umtriebszeit und die Verminderung

des Hol/.vorrats in den Sächsischen Staatsforsten zulässig?

Dr. Marti.v, ref av S. P. Txi2
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Ekman, Wilh., T33, 77, x i.
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Eneroth, o., Tx2i8.
Geete, Erik, Txi66, S288.
Grenander, Tell, S73, 137, 219, 257.

Halden, Bertil, Tx28i.
HeDEMANN-GaDE, E. TXI95. X2II.
Hederstierna, F. W., TxiSg.
Hellström, Otto, Ti 79, Tx2o, xg4,

x 121, X178, X231, X 292.

Hesselman, Henrik, M333, M345, S44,
Tx 211.

Holmgren, A. Leo, Ti 73.

Holmqvist, F., t X 202.
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Haägg, Hugo, S166.
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Lindberg, Karl, T292.
Lindman, Arvid, S161, Tx2o6, x 220.

Lindroth, .S., TX249.
Lundberg, Edvard, T x 2.

Lundberg, Gustai, Si, TX213.
Mattsson-MXrn, L., M81.
Mellström, Gösta, S21, 233, 277.

Modin, Helge, Tx2oS.
Montell, Gunnar, S343.

Nilsson, Arvid, Tx 198, x2i2.
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Hedersledamöter.

Odei.HERG, Til., f. il. landshövding, f. d. statsråd, vald 1903.

Fredenberc, Kari., generaldirektör ocli chef för K. Doniänstyrelsen. vald 191S.

Kempe, Frans, fil. d:r, vald 191S.

Utlämiska.
I

Heiberg, A.xei., konsul, ordförande för Det norske Skogselskap.

Muller, P. E., fil. d:r, kammarherre, f, d. overferster, f, d. lärare vid Landbohöjskolen i

Köpenhamn.
\Vedell-Neerg.\ari), kammarherre, f. d. ordförande för Dansk Skovforening.

Fernow, b. E., dr., professor vid universitetet i Toronio, huvudredaktör för Journal of

Forestry, organ för Society of American Föresters.

Styrelse.

Ordinarie ledamäler :

Lindman, Arvid, f. d. statsminister, f. d. utrikesminister, ordförande, vald 191 7.

Wahh;ren, And., professor, rektor för Skogshögskolan, *'. ordförande^ vald 1913.

Holmquist, Fr., f. d. statsråd, ordf. i skogsvårdsstyrelsernas förvaltningsutskott, vald 1914.

B.\RTHELSON, GuST., Överjägmästare, ordf. i skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län, vald 1916.

Hedemann-Gade, Erik, länsjägmästare i Stockholms län, vald 191 7.

Sederholm, Gustaf, godsägare, ordf. i skogsvårdsstyrelsen i .Södermanlands län, vald 1921.

En vakant.

Suppleanter :

SCHOTTE, Gunnar, professor, chef för Statens Skogsförsöksanstalt, vald 1913.

Aminoff, Feodor, t. f. byråchef i K. Domänstyrelsen, vald igig.

Nilsson, Arvid, skogschef, vald 1921.

Revisorer.

Ordinarie:

MODIGH, Hj., jägmästare, revisor i K. Domänstyrelsen, vald 191 1.

Öhrström, c. a., j.ägmästare, intendent för K. Djurgården, vald 1915.

SuppUanter:

Thunberg, Gust., direktör för Långrörs aktiebolag, vald 1915.

Lundberg, Gustaf, professor, vald 1911.

Sekreterare.

ScHOTTE, Gunnar, professor, chef för Statens Skogsförsöksanstalt, antagen 1902.

Skattmästare.

Martin, Signe, fröken, antagen 1909.

Övrig kontorspersonal.

Hammar, Oskar, distributör, antagen 1909,

Jonsson, Axel, antagen 1921.
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Redaktion för Föreningens publikationer.

Skogsvårdsföreningens tidskrift.

SCHOTTE, Gunnar, professor, redaktör och ansvarig ulgivare.

Hessulman, Henrik, professor, bitr. reilal>tör

Romeli., Lars-Gunnar, fil. d:r, \ .
, . ,-

,, .. „.. ,.. . 1 1 •» • 1 > Uorrekturlasare.
Meli.strom, Gösta första skogsbitrade ,}

-
Skog€7l,

ScilOTTE, Gunnar, professor, redaktör och ansvarig utgivare.

Hessei.man, Henrik, professor, bitr. redaktör.

Mellström, Gösta, första skogsbiträde, redaktionssekreterare.

Anslagsgivande myndigheter och korporationer.

Statsverket.

Svenska Cellulosaföreningen.

» Pappersbruksföreningen.

» Trämasseföreningen.
» Trävaruexportföreningen.

S\'eriges skogsägareförbund.

Stödjande medlemmar.

Erlägga loo kr. årligen eller ock avgift en gång för

'Abenius. .\llan, kapten, Lidingö-Brevik.

Adelsvärd, Th., frih., kammarherre, .Åtvidaberg.
*.Aktiebolaget Billingsfors-Långed.

i> Böksholms Sulfitfabrik.

» Iggesunds Bruk.

» Karlskrona Träexport.
* I Mölnbacka-Trysil.

> Stjernfors-Ställdalen.
*

» Ytierstfors-Munksund.

Andersson, Ernst, skogschef, Ockelbo.

*Barthelson, Gust., överjägmästare, Halnatorp.

Beck-Friis, C. J.,
bruksägare, Harg.

Behm, Herman, v. häradshövding, Sickelsjö.

*BelIander, Paul. disponent, jägmästare, Stockholm.

'Bergvik & Ala Nya Aktiebolag.

Billeruds Aktiebolag.

Boström, G. S., godsägare. Östana.

Bo.\holms Aktiebolag.

*BUnso\v, Robert, konsul. Stockholm.

*Bäcklin, Emil, med. d:r, Göteborg.

*Carlson, Lars H., jägmästare, Stockholm.

Cedergren, A, N., jägmästare, Stockholm.

*De la Gardie, Jacob, greve, godsägare, Maltesholm.

Dieden, Th., v. häradshövding, Karlslund.

Ekelund, G., bruksägare, Hults Bruk.

Ekman, John, konsul, Wäija.

Ekman, Oscar, godsägare, BjärkaSäby.

Ekströmer, J. M., kapten, Fogelfors Bruk.

'Enhörning, E. A., konsul, Sundsvall.

Forssjö Trävaru Aktiebolag.

Forsså Bruks Aktiebolag.

• Har inbetalt avgift en gång för alla med i,ooo kr,

" > I » >»»»> 2,OO0 »
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*Frxnkel, Gösta, grosshamtlare, (iöteborg.

Graningeverkens Aktiebolag.

Hamilton, Alexander, greve, gotisägarr, Hctleiisbcrg.

Hasselfors Bruks Aktiebolag.

Hellefors Bruks Aktiebolag.

Holmens Bruks och Fabriks-Aktiebolag.

Holnisunds Aktiebolag.

*HuKlt, Kristoffer, disponent, Slockliuliii.

Hultin, J. H., intendent, Falun.

•Jensen, N. Clir., grosshandlare, Karlstad.

Johanncdals Trävaru Aktiebolag.

Katrinefors .\ktiebolag.

Korsnäs Såg\erksaktiebolag.

*Krainfors Aktiebolag.

Lessebo Aktiebolag.

*Liberg, L. I,., grosshandlare, Stockholm.

*Lindman, .Xrvid, konteramiral, Stockholm.

l.jusne— Vo.xna Aktiebolag.

*I.Yckholm, M., godsägare, Göteborg.

Mellersta Sveriges Kolköpsförening.

**Mo och Domsjö Aktiebolag.

Munkedals Aktiebolag.

**Xordmalings Angsägs .Mctiebolag.

**N'orén, Ii. L., disponent, Stockholm.

Norström, Claes, civilingenjör, Stockholm.

*01rog, Thv., grosshandlare, Stockholm.
Orrefors Bruks Aktiebolag.

Ramel, Hans, frih
,
godsägare. Lillas.

Ramel, Malte, frih., godsägare, Hvidcrup.

Ramnäs Bruks Aktiebolag.

Reiersen, N., disponent, Stockholm.

Salsåkers Ängsågs Aktiebolag.

Sandvikens Jernverks Aktiebolag.

Santesson, Harder, godsägare, Forsby.

'Silfverschiöld, ()., frih., godsägare, Koberg.

Skogens Kolaktiebolag.

Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län.

-'>
i Uppsala län.

» i Södermanlands län.

» i Östergötlands län.

« i Jönköpings län.

» i Kronobergs län.

» i norra Kalmar län.

!> i södra Kalmar län.

» i Gottlands län.

» i Blekinge län.

i Hallands län.

K i Göteborgs och Hohus län.

» i .\lvsborgs län.

J» i Skaraborgs län.

> i Värmlands län.

» i Örebro län.

» i Västmanlands län.

» i Kopparbergs län.

* i Gävleborgs län.

» i Västernorrlands län.

» i Jämtlands län.

Skyllbergs Bruk.

Stockholms Superfosfatfabriks Aktiebolag.

**Stora Kopparbergs Bergslags ."aktiebolag.

Ströms Trävaru Aktiebolag.
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**Ströinbacka Bruks Aktiebolag.

**Strömnäs Aktiebolag.

**Strömsbergs Bruk.

Sunds Aktiebolag.

Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag.

**Svanö .aktiebolag.

**Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget.

*Söderliielm, K. E. W., överste, Stockholm.

**Trävaruaktiebolaget Dalarne.

» Svartvik.

**Uddeholms Aktiebolag.

af Ugglas, frih., kabinettskammarherre, Forsmarks Bruk

Versteegh, .-\. N., bruksägare, Stockholm.

Wattholma Bruk.

Wermlands Enskilda Bank.

'Wikström, Ando, grosshandlare, Sundsvall.

Vngström, Lars, direktör, Falun.

Åkers Styckebruk.

Medlemmar i dec. år 1921.

Hedersledamöter 7

Stödjande medlemmar Iio

Ständiga nu levande ledamöter 142

Årligen betalande ledamöter i Sverige 3,061

» > »i Norge 102

» » »i Danmark 27
» » »i Finland 16

» « > i övriga utlandet 7

Summa 3,474

Prenumeranter å Skogen, utöver medlemsantalet '.657

; å Skogsvårdsföreningens tidskrift: Svenska 1,422

Norska 86

Danska 21

Finska 16

övriga utlandet 6 1-51

Publikationer.

StogsvårJs/örfiiingens tidskrift, ig arg. 192 1. tryckupplaga 2,000 e.x.

Skogen, Populär tidskrift, 8 arg. 1921, tryckupplaga 6,700 ex.

Platsnotiser för skogstjänstemän, bilaga till Skogsvlrdsföreningens tidskrift och Skogen.

Skogsvärdsstyrelsernas berättelser, 15 arg. 1 92 1, bilaga till Skogsvårdsföreningens tidskrift

Skogsvardiföreningens folkskrifter, 36 n:r utkomna åren 1905— 1913, med nya upplagor.

Ritningar till ledning vid husbyggnad å kronoparker m. fl. allmänna skogar. Stockholm

19 1 7. Pris 4 kr.

Skogsvårdsstyrelsernas ströskrifter. Tävlingsskrifterna n:r I—4 utkomna.

Studiehandbok för Skogshögskolan. Stockholm 1919. Pris 4: 50. kr.

Bihliografisk förteckning över Skogsvårdsföreningens ptiblikationer 1902— 1919, ^v L. LlXDER
Stockholm 1920, 288 sid. Pris 25 kr. (till medlemmar 15 kr.); bibliofilupplaga

50 kr. (medlemmar 30 kr.).

Med Föreningens egna publikationer följer även Meddelanden från Statens Skogsförsöks-

anstalt; Statens Skogsförsöksanstalt. Flygblad; Skogliga rön. Ur raedd. från

Statens Skogsförsöksanstalt.

Obs. I Meddelanden från Statens Skogsförsöhsanstalt inbindas sist i bandet med egen

innehållsförteckning ; Skogsrårdsstyrelsernas berättelser ingå däremot i särskilt band.
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GUNNAR ANDERSSON

VÄRLDENS 13ARRSKOGS-

TILLGÄNGAR.'

Tett
land där skogen täcker omkring hälften av landets yta, där

skogens produkter utgör det främsta bytesmedlet med främmande

länder, kunde man vänta att kännedomen om dessa främmande län-

ders skogar och skogstillgångar skulle vara stor och allmänt utbredd.

Få ting ingå dock i så ringa grad i den allmänna bildningen i vårt land

som en sådan kunskap. Ej ens de män, som gjort skogen till sitt spe-

ciella studium, känna mycket härom. I själva verket är det också föga

underligt att så är fallet, ty vetenskapen om skogen och dess produkter

jorden runt är sä ung, att det är förenat med utomordentligt stora svårig-

heter att få en klar och sann bild av förhållandena. Inga stora samman-

fattande arbeten finnas, ur vilka kunskap står att ösa; detaljerna till

helhetsbilden måste hopsamlas från skilda håll och helst bör man pä ort

och ställe ha bildat sig en egen uppfattning om förhållandena.

Det moderna kultursamhället har i vida högre grad än äldre tiders sam-

hällen blivit beroende av virke och virkestillgång. På grund av befolkningens

snabba ökning — jag erinrar blott om att Europa 1800 hade 187 mill.

invånare, 1850 266 och 1^13 463 mill. —• och ej minst dess anhopning

i nya storstäder, ja millionstäder, ha för bostäder, för trafikmedel m. m.

erfordrats virkesmängder av en omfattning, om vilken man tidigare knap-

past drömt. Som ett enda exempel på denna virkets stigande betydelse

kan anföras att beräkningar givit vid handen, att i England 1913 an-

vändes tre gånger så mycket virke som för 60 är sedan. Av ej mindre

vikt har varit nyskapande av snabbt växande kultursamhällen på andra

sidan haven, vilka även de fordrat väldiga virkesmängder, dä de så alt säga

skulle timras upp från grunden. Men ej nog härmed. Då järn och stål

och cement i otaliga fall kommo att ersätta trä, trodde man att behovet

av sådant skulle bliva mindre, men så har långt ifrån blivit fallet. I

' Här följande uppsats utgjorde ursprungligen ett föredrag, som liölls vid »skogsveckans»

öppnande den 3 maj 1917 och senare den 23 sept. 1920 inför ingenjörskongressen i (lävle.

Det offentliggöres nu i ytterligare utvidgad och överarbetad form.

I. Skojsiiårds/ortniageiis Tidskri/t iqn. Serieo .\.
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dess ställe har skogarnas virke fatt ny, tidigare oanad an\ändning.

Framför allt gäller detta dess omvandling till papper, vilket å sin sida

har givit denna produkt en ofantligt mycket större och mångsidigare

användning än tidigare.

Alla dessa förhållanden ha medfört att virke blivit en av världshan-

delns stora stapelartiklar, som årligen i hundratusentals ton fraktas över

haven från det ena landet till det andra och detta ej blott mellan när-

belägna länder utan jordkretsen runt. Värdet av de fem största trä-

e.Kporterande ländernas export utgjorde 19 14 1,7 7 5 mill. kronor.

Understundom ser man sammanställningar och uppgifter om olika län-

ders och t. o. m. jordens skogars omfattning. Så har man beräknat

liuropas skogbärande mark till 315 mill. har, varav det gamla ryska

rikets till 207 mill. har, Nordamerikas till 590 mill., varav Förenta sta-

ternas till 218 mill. Till jämförelse kan erinras om att hela Sveriges

yta i runt tal är 45 mill. har och vår skogsareal 21,4 mill. har. Sädana

beräkningar kunna i någon mån blända, men de ha föga värde och äro

snarast ägnade att missvisa, då det gäller att bedöma de frågor, som

här skola sysselsätta oss, nämligen världens tillgång på verkligt

värdefullt och erhållbart virke. Vill man bilda sig säkrast möjliga

uppfattning därom, måste man gå helt andra vägar.

De anglosachsiska folken indela ur praktisk synpunkt allt virke i tvenne

stora huvudslag: »softwood» och »hardwood», vartill vi i svenskt språk-

bruk ej ha någon full motsvarighet, på den grund att vi ej haft något

egentligt behov därav, då vi kunnat använda orden: barrträdsvirke

och lövträdsvirke, såsom praktiskt motsvarande de engelska termerna.

Detta är fallet därför, att vi i vårt land icke äga något lövträdsvirke i

någon nämnvärd grad, som har liknande egenskaper med barrträdsvirket

och därför kan ersätta detta. I stor utsträckning finnes sådant ej heller

annorstädes i världen — och detta är synnerligen lyckligt för oss. Ve-

dens ytterst likformiga uppbyggnad hos barrträden av likadana, endast

i storlek växlande, tjockväggiga, långsträckta celler, de s. k. trakeiderna,

ger barrträdsveden dess speciella egenskaper, i så många avseenden

gynnsamma för en mångsidig användning. Förekomsten av storcelliga

kärl, massvis anhopade i vårveden, medan småcelliga, tjockväggiga ske-

lettceller äro fast förenade i höstveden, bildande hårda ringar mellan de

lösa kärlzonerna, är grundorsaken till det typiska lövträdsvirkets spe-

ciella egenskaper och dess olikheter med barrträdsvirket. Lövträd, som

ha talrika och små kärl mera likformigt strödda i hela vedmassan, lämnar

ett virke, som till sina egenskaper närmar sig barrträdens. Sådant \irke

kan därför i större eller mindre grad ersätta barrträdens. Sä är fallet

med poppelsläktets ved och med en och annan växtgrupps inom de varmare
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läiulerna; men som ledaii sätets, typen är sällsynt bland anyiospermcrna

eller blom\'äxterna, varför i alla tider barrträdsvirke /coiiiiner att u/göra

den alldeles övervägande deleft av marknadens i> softii'ood>^ ock därmed

ock av det virke, som är föremål för varuutbytet länderna emellan.

Barrträdsvirket, dess urspruui; ocii förutsättningarna för dess produce-

rande, skall därför ock uteslutande bli föremål för denna korta, oxersikt-

liga framställning.

Barrträden tillhöra en ordning inom växtriket, som redan är starkt på

retur i den nu härskande ska[)elsen. För något eller några tiotal mil-

lioner år tillbaka, under jordens medeltid eller den mesozoiska tiden,

stod denna ordning i sitt högsta flor, då bildade den ett mycket väsent-

ligt inslag i alla zoners skogar. Med blomväxternas tagande av makten

under senare delen av krittiden och tertiärtiden sprängdes den föregående

tidsålderns växtsamhällen och endast spillror blevo kvar. En yttring

därav är, att inom hela den tropiska vegetationen barrskogar helt saknas.

Kndast inom tropikernas tempererade bergstrakter träffas ett fåtal arter,

blott inom mindre områden skogbildande i våra dagar. I stort sett kan det-

samma sägas om södra halvklotets subtropiska och tempererade länder;

de sakna så gott som helt barrskogar. De enda nämnvärda undantagen

äro skogarna med Araucaria brasiliana i södra Brasilien och nordligaste

Argentina och av Agathis australis på Nya Zealand. Inom norra halv-

klotet däremot gjorde sig den yngsta och livskraftigaste barrträdstypen,

granfamiljen, även under den sista »skapelsedagen» i hög grad gällande;

förmådde där bilda stora sammanhängande bestånd, särskilt inom den

kalltempererade delen, detta inom såväl gamla som nya världen. Fyra

släkten dominera därstädes helt barrskogarna, nämligen tallsläktet [Pinus),

gransläktet (Picea), tann- eller silvergransläktet (Abies) samt lärksläktet

(Larix). Inom mindre områden tillkomma även andra såsom douglas-

gransläktet [Psendotsnga] i västra Amerika, cedrarna [Cedrus) inom norra

Afrikas och Himalayas bergstrakter, Ciaminghamia i södra Kinas berg.

Södra halvklotets barrskogar.

Av dessa äro ur handelssynpunkt här endast att dröja vid de syd-

amerikanska. Araucaria brasiliana eller paianåtallen, ett ståtligt träd,

30—35 m högt, ingår som huvudbeståndsdel i en subtropisk skog, bildad

av ett flertal lövträdsarter och en palmart (fig. i). Tänker man sig en svensk

ekblandskog med talrika tallar, som resa sina underligt formade kronor

ett stycke över lövskogens valv, får man från svenska utgångspunkter

den närmaste bilden av paranåtallskogarna. De ha fått sitt namn efter

den provins, Paranä, inom vilken de rikaste och bäst utvecklade bestån-

den finnas. De innehålla för visso mycket betydande \irkesmängder på
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de (Miikring 800,000 k\ km., ö\ er \ ilka sådana skogar ungefär synas vara

utbredda och mer eller mindre väl utbildade. Ingenstädes i världen

utanför den norra tempererade zonen synas jämförliga mängder barr-

trädsvirke förefinnas.

Virket är vitt men lösfibrigt samt sämre än \ är talls. Särskilt medför

hartzbaltens koncentrering till grenkransens fästpunkter avsevärd olägen-

het, alldenstund knastarna vid torkningen lätt utfalla, något som natur-

ligen högeligen sänker värdet av lägre, ej kvistrena sortiment. Detta

oaktat har man i synnerhet under krigsåren i starkt stigande grad lärt

sätta värde på detta virke, som numera därnere anses ungefär likvärdigt

med den gran, som exporteras från Bosnien och Rumänien.

'

Redan för rätt länge sedan började man såga paranåtall för lokala

behov. Av helt annan betydelse blev den emellertid, dä för något mera

än ett tiotal år sedan trävarukunnigt folk från Förenta staterna började

omhändertaga avverkning, försågning och försäljning. Vid tiden för

världskrigets början hade sågverksindustrien i Paranä redan nått en efter

sydamerikanska förhållanden mycket stor omfattning och bedrevs vid ett

sjuttiotal sågverk, av vilka de flesta dock voro rätt små. Då Sydame-

rika i samband med virkesexportens stoppande på grund av tonnage-

brist m. m. ställdes inför förminskad till utebliven \irkesimport från För-

enta staterna och Europa, fick nu ifrågavarande industri en nästan ex-

plosionsartad utveckling och rent fantastiska förhoppningar ha från

brasilianskt håll låtit höra sig såsom att Medelhavsområdena skulle komma
att förses med brasilianskt virke m. m. Även utan alla överdrifter är

emellertid utvecklingen beaktansvärd nog. Någon statistik över avverk-

ningen är mig ej tillgänglig och finnes kanske ej heller, men otvivel-

aktigt synes vara, att numera Brasiliens behov av barrträdsvirke av lägre

kvalitet, och detta torde vara den alldeles övervägande delen, så gott

som helt fylles av paranåtallvirke. Så har importen av nedan närmare

omtalade pitch pine frän sydstaterna, sjunkit från c:a 13 mill. kr. år

1 9 13 till en knapp million kr. 1919. Den inhemska produktionen skyddas

a\' en kraftig importtull av 13 £ (234 kr., efter kurs 18 kr.) per stan-

dard, \ilkens betydelse lätt inses då man hör att paranätallplank leve-

reras från Rio för 26 £ (468 kr.) pr standard. Icke blott landets eget

behov har tillfredsställts, ehuru det uppenbarligen under det starka upp-

sving, som kriget för Brasilien betingat, bör vara vida över det förut

normala, utan även exporten till de \irkeskrävande La Plataländerna har

snabbt stigit. Medan denna årligen vid tiden för krigsutbrottet utgjorde

' Den intresserade linner i min uppsats »Sydamerikas virkestillgångan (i Skogar och

skogsbruk. Studier tillägnade Frans Kempe på hans sjuttioårsdag, .Stockholm 1917; även

i Skogsvårdsföreningens tidskr. 1917 en del ytterligare upplysningar om paranätallskogarna.
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c:a 2,000 standards var den redan 1918 66,000 stds. Exporthamn iir

främst staden Paranagua.

Utom till vanliga ändamål har detta virke även fått stor användning

som lådbräder. Även anxändes det, ehuru uppenbarligen i mycket begränsad

omfattning, till tändstickstillverkning. Viktigare är att det säges väl

lämpa sig för pappersmasseframställning. Redan påstås flera brasilianska

pappersfabriker ha inrättat små anläggningar, där massa för eget behov

tillverkas, och bolag för en mera omfattande cellulosatillverkning upp-

gives under allra sista tiden (hösten 1920) vara under bildande.

Man får emellertid icke låta blända sig av de stora orden och löftena.

Stora svårigheter äro här att övervinna och när en gång de dåliga tiderna

nå över Brasilien, faller nog även på skogsbrukets område mycket sam-

man som nu glimmar. Den största svårigheten bjuder uppenbarligen ut-

drivningen. Den sker utmed järnxägslinjerna, vilka äro fä. Redan börjar

emellertid där det värdefullaste \ara taget. Paranätallvirkesproduktionens

framtida storlek kommer därför att helt och hållet bero på i vad mån
avverkningen kan bära anläggandet av nya linjer; hittills har den kunnat

ske med stöd av de ur andra synpunkter byggda järnvägarna. Under

alla omständigheter komma utdrivningskostnaderna att stiga och därmed

konkurrenskraften att avtaga.

Världens kanske förnämsta barrträdsvirke, vitt, likformigt, lagom hårt,

lämnas av Nya Zealands kauritall. Lika litet som paranåtallen är denna en tall

i egentlig mening, utan så kallad för dess virkes likhet med Amerikas yp-

persta tallvirke av den senare omtalade white pine. Det erhålles från kauri-

eller dammaratallen {Agathis aiistralis), vilken intagit ej obetydliga om-

råqlen inom västra delen av norra ön. Man ser ännu vid de australiska

sågverken, framför allt i Sydney detta högt skattade virke, det vackraste

jag någonsin sett. Bestånden med de gamla, jättestora träden, bland

de största i världen, äro dock redan så hårt skattade, att de numera

icke betyda något i virkeshandeln, det gäller blott att genom omsorgs-

full värd åter söka få bestånden i produktionsdugligt skick.

Utöver de nu nämnda ha de stora uppblomstrande länderna i Sj^d-

amerika, Sydafrika, Australien m. fl. inga barrskogstillgångar som äro

nämnvärda att lita till, utan äro hänvisade att erhålla sitt »softwood»-

behov uteslutande från norra hahklotet, ty de lövträd, som kunna i

större eller mindre omfattning ersätta vårt barrträdsvirke, äro få och an-

träffas aldrig i utsträckta, rena bestånd, utan blott jämförelsevis fåtaligt

inblandade i de \armare trakternas artrika bestånd.

I de södra kulturländerna har man på de sista årtiondena börjat odla

det norra halvklotets barrträd i lämpligt urval och intet tvivel finnes, att

icke med tiden kulturskoijar av sådana i .stor omfattning komma att
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uppstå. Innan detta skett i sådan skala, att det åijer bet\-delse

för \-irkcsma!kna(len, har dock minst yttcrliuarc ett lial\ t åilnnidrade för-

flutit.

Det är om jag så får satja en naturens rättvisa, s\-nnerligen glädjande

för flera av de uppblomstrande industriländerna på norra halvklotet, ej

minst värt eget land, att de förenäinnda med hänsyn till spannmål,

kött, smör och överhuvud taget fettämnen .synnerligen produktions-

kraftiga länderna på andra sidan haven med nödvändighet måste till-

byta sig betydande mängder av den norra hemisfärens barrträdsvirke.

Vi skola nu söka förskaffa oss en överblick av huru det förhåller sig

med tillgångarna a\' sådant därstädes.

Norra halvklotets barrskogar.

Innan jag något omtalar dessa är det ännu en .s)-npunkt, som är av

största vikt att framhålla och i den kommande diskussionen a\' pro-

blemet utnyttja. Skogen har hittills varit och är alltjämt inom de vik-

tigaste virkeslevererande delarna av världen, sedd i stort och ur virkes-

vinningssynpunkt, en ren naturprodukt, tillkommen utan något männi-

skans åtgörande. De områden, som äro bevuxna med rationellt skötta

skogar, intaga en sä ringa del av den virkeslevererande skogsarealen,

att de för världbehovets tillfredsställande ännu betyda rätt litet.

När kring 1850-talet det moderna storindustriella uppsvinget på all-

var begynte och därmed i stigande grad ett förut oanat virkesbeh.ov

gjorde sig gällande, fanns mångenstädes en väldig urskogstillgång, ur

vilken man började hämta virke i såväl gamla som nya världen. Denna

urskogstillgång var samlad under genomsnittligt 200—300 år och ut-

gjordes av stor, gammal, mogen skog. Det är uppenbart, att de mo-

derna samhällena fått denna oerhörda virkesmassa till ett mycket billi-

gare pris än överhuvud någonsin i framtiden virke kan produceras, ty

även om med moderna metoder marken kan avvinnas större tillväxtmassa

än urskogens, sä bli alltid kostnaderna för ett genom åren fullföljt

rationellt skogsbruk större än för en ren, enkel avverkning av ett redan

befintligt bestånd. Detta gäller alldeles oberoende av penningvärdets

högre eller lägre stånd och hänför sig till virkes bytesvärde jämfört

med andra nyttigheter.

En dylik virkesfångst ur urskogar måste ock medföra, att för fler-

talet länder en period inträffar, då respektive skogsområden ge avsevärt

mindre än de normalt komma att i framtiden ge; denna blir övergångs-

tiden mellan den första grundliga genomhuggningen av skogsbestånden

och dessas inväxande på nytt i nyttighetsdimension, väsentligen såg-

tiinmerdimension. Flera av de stora skogsländerna befinna sig för när-
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varande just i en sådan period. Om ett halvt till tre kvarts århund-

rade komma förhållandena att vara vida mera normala än nu, förutsatt

att inga oväntade företeelser såsom stora krig eller överhuvud en kul-

turens tillbakagång ha inverkan även på skogens handhavande. Här

sysselsätter jag mig emellertid uteslutande med virkestillgängen sådan

den är för närvarande eller kommer att te sig under de närmast liggande

ett ä två årtionden. Att profetera för längre tid är föga lönande. De
länder, som, då urskogstillgångarna uttogos, fattade situationen och efterhand

som de gamla bestånden togos satte skogsmarken i stånd för ny skörd,

äro naturligen i det gynnsammaste läget. De äro emellertid få. För

ett halvt århundrade sedan var det blott kontinentens centrala stater,

särskilt Tyskland, Frankrike, samt vissa delar av Österrike-Ungern, vilka

redan starkt lidit av virkesbrist och andra olägenheter av skogssköv-

ling såsom översvämningar m. m., \ilka med verkligt allvar grepo

sig an frågan om uppdragande av ny skog. Hos oss t. ex. kan man
säga, att det blott är inom ett enda begränsat område, varest en någor-

lunda god skogsvård rätt sedan mera än ett halvt århundrade. Detta

är Bergslagen, där särskilt träkolsbristens hotande spöke tidigare än

annorstädes väckte järnhanteringens män till intresse även för skogens

vård. Emellertid har sedan ett eller ett par årtionden också inom andra

delar av vårt land intresset vaknat och mycket åtgjorts för de avverkade

skogsmarkernas vård. Vi kunna i stort sett säga, att vi i skogsvård äro

ett eller ett par tiotal år före våra förnämsta medtävlare på världsmarknaden,

vilket enligt min mening kommer att betala sig synnerligen väl, något

som vi redan erfarit. Jag lämnar emellertid för ögonblicket dessa spörs-

mål och går ut på en rundtur i världen för att se efter, vilka våra

verkliga medtävlare äro på världsmarknaden för virke och produkter

därav, främst trämassa.

Dock först en erinran, som sä väl behöver ständigt upprepas: kom
vid alla jämförelser i håg, att Sverige är ett litet land, ej jämförligt med
Amerikas storstater, med Ryssland m. fl. när det gäller kvantiteter, men

väl jämförligt då det gäller att ekonomiskt väl utnyttja de resurser

som finnas!

Vi gå först till Nordamerika. Dess yta är i mycket stor omfattning

skogsmark. Man har beräknat att skogen i Staterna intaga 29 % av

arealen och i Kanada 38 "o, tal som man ju väl måste ihågkomma blott

utgöra en första approximation. Biologiskt sett äro bägge staterna ett

sammanhängande område, inom vilket på intet sätt någon naturhistorisk

gräns går fram, där nu tack vare omständigheternas spel den politiska

gränsen är dragen. I stort sett kan man säga, att vardera av kontinentens

sidor, den östra liksom den västra, flankeras av ett stort skogsområde.
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skilda åt av ett väldigt stäppområde, de s. k. ])rärierna, sträckande sig

frän Mexikos sydgräns i söder till mellersta Kanada i norr. Här norrut

sammanlöpa bägge i det stora norra skogsområde, vilket sträcker sig

från Atlantiska till Stilla oceanen och mot norr småningom löper ut

mot den stora arktiska tundra eller köldöken, som går under namnet

barren grounds.

Det östra skogsområdet är ett av jordens allra största. Det begrän-

sas mot väster av nederbördslinjerna för 500—700 mm. årsnederbörd; blir

regnmängden lägre vidtar i regeln stäppen utom i de grundvattenrika flod-

dalarna. Frän norr till söder kan det uppdelas i ett nordligt område med

barrskogar och blandskogar, sträckande sig mot söder till trakterna nedom

de stora sjöarna, ett mellanbälte med huvudsakligen stora lövskogar av

ekar, lönnar, valnötter, hickory m. fl., m. fl. och ett sydligt subtropiskt

bälte med dels lövskogar dels barrskogar.

Kanadas och Staternas enda stora källa lör barrträdsvirke, alltifrån

de östra amerikanska koloniernas tillkomst till ungefär fram mot århund-

radeskiftet för två årtionden sedan, har varit det nordöstra skogsom-

rådet. I New England, i vida trakter kring St. Lawrenceflodens dal, i

områdena kring de stora sjöarna råder en rik flora av ett flertal ut-

märkta till goda barrträd och lövträd. Man har emellertid länge ratat

det mesta och av barrträden förnämligast uttagit de som det syntes

alldeles outtömliga förråden av »white pine» eller som vi kalla den

weymouthtall {Pi>iiis strodus). Denna torde böra anses lämna ett av

världens förnämligaste barrträdsvirken. Dess vita jämna ved, med samma

färg i kärnved och splintved m. fl. goda egenskaper är på trävarumark-

naden väl känd. Arten ingår dels i lövträdsskogarna, närmast att jäm

föra med mellersta Europas ekskogar, där den höjer sig över taket i

den övriga skogen såsom ståtliga jättar 40— 50 m. höga och intill en meter

eller mera i diameter vid brösthöjd, dels ock i renare bestånd främst

på sandigare mark, varest den dock icke når sådana dimensioner, utan

mera erinrar om våra äldre tallbestånd. Förråden ha varit ofantliga,

men nu äro de i stort sett slut och ingen återväxt finnes i någon större

omfattning. Den oerhört virkeskrävande amerikanska industrien vak-

nade en dag inför meddelandet om, att»white pine» hade stigit till det

dubbla priset, ty den höll på att taga slut. Detta var för ett femtontal

år sedan, och med vart år har dess virke blivit allt sparsammare i mark-

naden. Denna erfarenhet torde ha varit en a\ de främsta sporrarna

för den utomordentliga kraft, med vilken under senare är virkesproduk-

tionsproblemen och skogsvården angripits i Förenta staterna och i viss

mån även i Kanada. Snart kunna de amerikanska utbildade skogs-

männen vad kunskaper såväl som undersökningarnas noggrannhet och all-
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sidigliet beträffar anses stå mycket högt bland facUmännen inom jordens

skogsvårdandc nationer. Vad som dock icke kan tagas igen är tiden. Man
arbetar och diskuterar, men träden fordra även i dessa gynnade länder sina

40 till 80 år för att växa ut i användbar dimension och under tiden

tar man och tar man ur de sinande förråden, allt under det virkes-

prisen stiga och stiga. Amerikanarna ha som andra folk före dem fatt

lära sig att andra, tidigare föraktade träd gott kunna användas.

Skogsvården i vår mening har av lätt insedda skäl närmast fått sina

förespråkare inom östra Nordamerikas tidigast bebyggda, tättbefolkadc

delar, således förnämligast just inom den nu ifrågavarande norra skogs-

provinsen. Att arbetet i hög grad gått ut på återställande av de för-

ödda weymouthtallbeständen är också lättbegripligt. Bland andra svå-

righeter, som därvid mött de amerikanska skogsmännen, är även den

ödesdigra, att en svår rostsvampsjukdom (orsakad av Croiiariiiim rihicola),

vilken sedan årtionden omöjliggjort all framgångsrik odling av den \ ackra

weymouthtallen t. o. m. som parkträd i Europa, spritt sig till Amerika

och nu våldsamt härjar de unga beständen. Den dödar stammens övre

delar och gör att underliga kvastlika kronor i stället för timnierdugliga

stammar uppstå, i fall träden ej helt dö.

Kommer man norr om St. Lawrencefloden \inner barrskogen allt-

mera på lövskogen ju längre norrut det bär, och ett land fysiognomiskt

i högsta grad erinrande om vårt eget möter med tall- och granskogar.

Utom ett par vanliga tallarter jack pine eller lodgepole pine (Piniis

banksiana) och redpine (Pimis resinosa) härska här ett par granarter,

av vilka vitgranen, white spruce (Picea canadensis, .synonym P. aibaj

i allo kan sägas ersätta vår gran på friskare mark, medan svartgranen
(Picea nigra, syn. P. inanana) spelar samma roll på vattenrikare, å vilka

i sydliga delen av denna skogsprovins även hemlock [Tsiiga cana-

densis) har en avsevärd utbredning. Rätt utbredd är även red spruce
(Picea riibra). Vitgranen jämte amerikanarnas »balsam», vad jag vill

kalla balsamtannen (Abies balsavtea), kanadabalsamens moderträd, äro

de två träd, som för närvarande väsenthgen bära den amerikanska

trämasseindustrien. Ar 1913 lämnade vitgran 78,3 %, balsamgran 19 %
av all massaved i Kanada, bägge lämnande en massa lätt att bleka.

Övriga 2,1 % togos av hemlock, samt av de här talrika poppelarterna.

Dessa jämte något björk, av arter ganska närstående \åra, användes i

ringa mängd för slipmassa (ca 0,5 %).

Ofta talas om de oerhörda virkesförråden inom detta stora nordöstra

skogsområde. Häri ligger gi\et en mycket stor överdrift och den, som
något sett dessa skogar, imponeras ej alltför mycket av detta tal. Visst

är det sant att området är väldigt, men virkesmassan pr har, i all syn-
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^ Kemigrafstrejken, först nyligen slutad, jämte andra omständigheter ha ej möjliggjort an-

vändandet av det omfattande illustrationsmaterial som författaren besitter, utan har här endast

kunnat återges nägra bilder förul använda i SkogsvärdsfÖreningens tidskrifter.
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nerhet inom de mera lättillgängliga trakterna, är ringa, 30—50 kbm, pa

grund av att skogarna äro ganska glesa, virket skadat av snöbrott,

svampar m. m., liksom i alla urskogar. Den dimensionsavverkning, som

här bedrivits, gynnar ock, i synnerhet inom områden med bättre mark,

uppkomsten av lövskog på barrskogens bekostnad. Utdrivningskostna-

derna bliva av nämnda skäl proportionsvis höga, ehuru observeras bör,

att desamma säkert alltjämt komma att visa sig vida mera fluktuerande

än fallet är hos oss. Människoarbetets pris, som utgör den alldeles övervä-

gande delen av denna kostnad, påverkas nämligen i Amerika vida star-

kare än hos oss av konjunkturväxlingarna, vadan under en kristid pri-

serna torde kunna pressas hårdare där än här.

Lägger man till det förutnämnda, att på grund av landets flackhet

och övriga beskattenhet floderna äro få och sakta flytande, vadan endast

en jämförelsevis begränsad del av området är åtkomlig medelst flottning,

för så vitt icke kolossala kapital nedläggas, är det begripligt, att den till

någorlunda rimligt pris faktiskt åtkombara virkesmassan inom det norra

barrskogsområdets östra del långtifrån är så betydande som det får sken

av, om man bara multiplicerar en antagen virkesmassa per har med de

ofantligt stora arealsifi'rorna. Aren före kriget öppnades en med stora

kostnader anlagd ny, i öster och väster gående järnväg »Grand Trunk»,

vilken möjliggör tillgodogörandet av massaved och virke inom stora

förut otillgängliga områden, i det att den överskär ett stort antal av de

mot norr till Baftlns bay flytande floderna. Det kan dock ej dröja

många år innan det bästa här är taget. Endast en massafabrik torde

dock ännu vara anlagd utmed denna linje.

Hur dåligt det verkligen är med virkestillgången inom dessa ofantliga

skogsområdens åtkomliga delar framgår t. ex. därav, att i österns stor-

städer den skog av grova telefonstolpar, som vanpryder gatorna, nästan

helt och hållet är hämtad från Stillahavssidans skogar och pä järnväg

förd tvärs över kontinenten. Sådant gör man ej, om man kan fä stol-

par på nära håll.

Frågar man efter orsaken till beståndens virkesfattigdom, kan för fler-

talet fall svaras: skogseldarna. Ingen svensk, som blott känner förhål-

landena i våra skogar, kan utan att ha sett det göra sig en föreställning

om hur elden härjat och härjar i Norra Amerikas barrskogsbeständ, och

alldeles särskilt inom nu närmast ifråga\arande delar av desamma. Ame-

rikanarna söka alltid få siff"ror, mer eller mindre pålitliga, som belysning

av förhållandena. Så har Kanadas domänstyrelse kommit till det resul-

tatet att i nu befintliga skogar elden skulle ha tagit sju gånger så myc-

ket som yxan. Även anses det att närmare en tredjedel av skogsmar-

ken skulle vara övergången av eld en eller flera gånger under så sen
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tid att skogen icke nätt ens en dimension, som är duglig till pappers-

ved. Naturligtvis äro dylika uppgifter till ytterlighet approximativa,

men jag vill av egen erfarenhet intyga, att mitt intryck är att de unge-

fär träffa det rätta. Att uppmärksamma är även, att skogseldarna farit

värst fram utmed trafiklederna för virket, järnvägarna och floderna, me-

tlan mera avlägsna men i avverkning dyrare trakter äro jämförelsevis

mindre åtgångna. Huvudarbetet för den amerikanska skogsvården har,

där överhuvud något spår till gryende sådan visat sig, varit och är allt-

jämt >fire protection». I vissa trakter är under detta århundrade ock

mycket av värde härvid åtgjort, brandtorn ha byggts, telefonledningar

och andra signalmöjligheter ha skapats, ja på sista tiden har även flyg-

maskinspatrullering kommit till viss användning. Oaktat allt arbete, alla

vädjanden, alla straffbestämmelser är man emellertid fortfarande otroligt

lättsinnig med elden. Det är ej många år sedan jag med egna ögon

en natt på den stora Canadian Pacific-järnvägen såg huru tåget tände

skogen inom de trakter, som här just avhandlas, på minst ett tiotal stäl-

len. Detta på grund av att man i julinatten på den snustorra banval-

len helt nonchalant utskyfflade glödande lokomotivaska. Några minuter

senare sågs i nästa kurva huru vackert elden vandrade ut i ungskogen.

Utmed den ett' par tusental kilometer långa linjen Montreal—Winnipeg såg

jag knappast något enda fullt moget, vackert barrskogsbestånd, inom de

egentliga urskogstrakterna. Allt var bränt, bränt under de senare årtiondena.

Skogar av nu i största korthet karakteriserad art och beskaffenhet är

det som hittills burit huvuddelen av den nordamerikanska virkesproduk-

tionen. Skola de förmå fylla denna uppgift ännu länge? Svaret härpå

må kombineras med en erinran om den oerhörda snabbhet, med vilken

virkesbehovet för framförallt sågvirke och massa stegrats inom Nord-

amerika överhuvud, men alldeles särskilt inom det väldiga industriom-

rådet i östra Amerika. Enligt halvofficiella, väl ej alltför oriktiga siffror,

skulle komma en årsförbrukning igi6 på var invånare i:

l"örenta staterna av 375 kbf

Tyskland 150 »

England 102 »

Frankrike 90 »

Andra siffror som belysa virkesbehovet äro att medan 1880 den år-

liga förbrukningen av tidningspapper var 1,4 kg per individ, hade den-

samma 1894 stigit till något över 3 kg och 1919 till 15 kg.

Även om dessa tal skulle vara rätt så felaktiga ge de givet likväl ett

gott uttryck för vilka krav den stora unionens folk ställer på sina sko-

gar, krav vilka också, som nedan med ett par siffror visas, lett till att
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oaktat avverkningarna ökats oerhört under krigsåren sågvirkes- och massa-

exporten från vissa delar av det amerikanska skogsområdet snabbt sjun-

kit. Från skogssynpiinkl aro nordöstra Staterna och östra Kanada en

enhet, men statistiskt och politiskt måste de behandlas var för sig. Un-

der den år efter år allt snabbare fortgående uthuggningen av Staternas

skogar har Kanada alltmer blivit ett uppland för Staternas virkesbehov

och dessa konsumera numera den övervägande delen av detsammas vir-

kesproduktion. Naturligen påverka de växlande konjunkturerna avsätt-

ningen, men säkert torde vara, att Förenta staterna i allt högre grad

komma att suga till sig östra Kanadas virke och massa. Ar 19 16, dä

importen från Kanada var den största hittills, utgjorde den 960,000 stds

av en totalproduktion i hela Kanada av 1,74 mill. stds, varav den all-

deles övervägande delen kom från östra skogsområdet. I än högre grad

gäller det sagda om pappersmassa och massaved. Som bekant har pro-

duktionen härav stigit oerhört i Kanada under det sista årtiondet. Under

det att 1910 användes 1,5 mill. kbm. fast mått, åtgick 1918 närmare

fyra gånger så mycket eller 5,7 mill. kbm. Härtill kommer en bety-

dande export till Staterna av massaved (mellan 2,4— 2,8 mill. kbm.). Om-

kring 1866 torde den första massafabriken ha anlagts i Kanada, 1881

funnos fem fabriker och 191 8 37. Av dessa lågo alla utom sju i de

östra provinserna med centrum i provinserna Ouebec och Ontario.

Kanadas växande betydelse för Staterna står naturligen i samband

med den snabba tillväxten av de senares folkmängd — c:a 106 mill., Ka-

nada c:a 9 mill. — , den explosionsartade ökningen, ej minst under krigsåren,

av deras exportindustri och det därav följande ökade välståndet. Natur-

ligen komma bakslag, men tämligen säkert är att sådana blott för en

tid trycka tillbaka utvecklingen och därmed virkesbehovet, vilket inga-

lunda ännu nått sitt maximum. Under sådana förhållanden kan det vara

av intresse att anföra några siffror, som utgöra resultatet av Förenta

staternas domänstyrelses kalkulation över skogstillgångarna. Det anses

att blott 40 % av den virkesmassa som återstår skulle finnas öster om

Missisippi och av denna står den övervägande delen i det redan omta-

lade södra tallskogsområdet, varjämte i östern en mycket väsentlig del

utgöres av lövträd, medan i västern så gott som allt är barrträd. Enligt

en skattning, som kanske kan göra anspråk på något värde, åtminstone

om man särskilt fäster sig vid de relativa talen, skulle 1907 av 37,8 mill.

kbf., som i Staterna användes, det nu ifrågavarande, sedan gammalt

utnyttjade nordöstra skogsområdet, vilket ända till för ett par årtionden

sedan fyllde hela det egna behovet och gav möjlighet till en betydande

export, nämnda är endast ha lämnat 12 mill. kbf. medan Sydstaterna

lämnade 17,2 och Stillahavsstaterna 8,6 mill. kbf.
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Det beaktansvärda i allt det anförda är den snabbhet, varmed det

för den nordamerikanska industrien bäst belägna stora skogsområdet

tömts och tömmes på virke. När det gäller världens största konsument,

kan detta omöjligen annat än starkt påverka priserna på världsmark-

naden. Från amerikansk synpunkt är detta hejdlösa skövlande av en

gång omätliga skogstillgångar att beklaga, men frän svensk i hög grad

glädjande, ty uthuggandet och uppbrännandet av skogarna i nordöstra

Nordamerika på sätt som skett måste — bortsett från konjunkturväx-

lingarna — ovillkorligen bidraga att i det långa loppet hålla vårt virke

och \'år massa uppe i pris. Detta naturligen under den förutsättningen,

att ej annorstädes i världen förråd finnas, vilka till billigare pris kunna

fslla förrådet. För att pröva om så är gäller det därför närmast att

göra bekantskap med I'"örenta staternas bägge andra stora, nyss om-

nämnda barrskogsområden, det södra och det västra.

I sydöstra delen av Förenta staterna, i Louisiana, Mississippi, Ala-

bama, norra Florida och Sydcarolina, har sandig mark, vanligen i ett

föga kuperat land, en mycket stor utbredning. Klimatet är varmtempe-

rerat till subtropiskt och en rik nederbörd faller. Såväl i nya som gamla

världen ha ett par typer av tallsläktet anpassat sig till dylika mark-

och klimatförhållanden. Inom Europas Medelhavsländer vore tallskogar

av denna typ för årtusenden sedan allmänt utbredda och med tillhjälp

av dem byggdes dessa trakters materiella kultur upp. Xu äro de borta,

endast några ömkliga, vanskapade spillror återstå. I Amerika däremot

intaga dessa subtropiska barrskogar alltjämt ett väldigt område, man

skattar det i runt tal till omkring loo mill. har, vida mera än Sveriges

dubbla yta. De äro ock Förenta staternas största nuvarande urskogs-

reserv, men den förödes med svindlande hastighet; från 200,000 till

400,000 har avverkas årligen beroende på konjunkturer m. m. och till-

godogöres i talrika sågverk, vilkas nuvarande årsproduktion torde vara

omkring 7,5 mill standards.

Dessa märkliga, väsentligen av rena tallbestånd bestående skogar be-

tecknas i Amerika som »the Southern yellow Pine Belt» eller »the

Southern Long-Leaf Pine Belt». Det förra namnet syftar på den likhet,

som råder mellan virket hos den redan tidigare välkända yellow pine

[Phius pojtderosa) i västern, det senare på att de här härskande tallarna

utmärkas av långa, smala, eleganta barr, som kläda trädkronor upp-

burna av 20—30 m höga, raka, vackra stammar. Den viktigaste bland

dessa tallarter är amerikanarnas pitch pine [Phiiis palustris), av övriga

äro att nämna /'. tacda. Liksom alla i varmare klimat levande tallar
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lia ä\'cn dessa cii betydande teriienlinlialt och ai'o rikt liaftsförande,

\adan stora iiiiintider a\- nämnda ämnen även erhållas från nu ifråga-

varande skogar. \'irket motsvarar i kvalitet ungefär det bättre euro-

|)eiska, men skogarnas fullmogenhet gör att en hög procent kvistrent

virke erhålles. Som i alla inskogar av denna typ äro träden mycket

angripna av röta.

Utdrivning och försägning av virke har sedan länge i liten skala be-

drivits i dessa trakter för lokalt behov. Först dä man för ungefär ett

trettiotal är sedan tillfullo märkte, att nordstaternas barrskogsförråd

kraftigt började sina, vände nordens stora virkeshandlare och sågverks-

bolag sina blickar mot södern. Stora sågverk, flera att räkna till > the

biggest in thc uorld , ha grundats och ett tätmaskigt nät av timmer-

banor har b>-ggts in i ursk-ogarna. Härigenom tillföres sågverken den

ovan nämnda oerhörda kvantiteten virke av över 17 inill. kbf. per år.

Stora :'timmerstäder» (lumber towns) ha vuxit u])p med elektriskt ljus,

vattenledning, ej sällan gas och stenlagda gator, alltid skolor, biografer

och andra >MUitidens bekvämligheter». Virkesindustrien härnere syssel-

sätter ungefär 250,000 arbetare, till övervägande del svarta, och mera

än en million människor har direkt och indirekt sitt uppehälle ur den-

samma. Vanligen brinner här den vid amerikanska sågverk alltjämt sä

vanliga eviga elden, där sågspån och det synnerligen rikliga övriga av-

fallet förtäras. På senare år ha dock sulfatfabriker börjat byggas för

det bättre avfallets förarbetande till massa. Ar 19 19 torde produktionen

av sulfatmassa ha utgjort omkring 60,000 ton.

Huvuddelen av de c:a 7,5 miil. standard, som försågas här nere i södern,

uppsuges av den inhemska konsumtionen, men ända till krigsåren ha

dessa skogar lämnat ett av de allra viktigaste tillskotten i de trävaror,

som tävla ute på världsmarknaden. Även före kriget exporterades här-

ifrån 600,000—700,000 stds, ftJrnäniligast till Västindien samt Brasilien

och Argentina, varthän gick 200,000 till 250,000 stds. Stora mängder

gingo även till Europa (England, Holland, T}-skland). I samband med den

amerikanska industriens snabba uppsving under kriget a\tog denna ex-

port hastigt och utgör de allra sista åren blott omkring hundra tusen

standards. Bliva de dåliga tiderna långvariga i Amerika få vi emellertid

nog äter höra av Sydstaterna som svåra konkurrenter på de transmarina

marknaderna. Efter Panamakanalens öppnande tävla sågvaror härifrån

även med Oregon pine och annat virke från Stilla havskusten i detta

havs kustländer.

På i Amerika vanligt sätt har man dock intill ile senare åren låtit

framtiden sköta om sig själv, men ju större arealer som kalhöggos, av

desto större intresse blev det för såväl markägarna, oftast stora sågverks-

2. SkossT^rds/„rtmnge«s Tidskri/I ig2i. Bilaga A.
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L-ti mluuod-lic^timl Sfi/iio i->is) i Kaliloniieii.

pappersmassebolai^en dra upp ny skog. I vissa trakter uppgives detta

ske med stor framgång så att efter några få årtionden värdefulla bestånd

skulle vara att förvänta. Från andra håll uppgivas försöken haft ringa

framgång. Säkert synes emellertid vara, att man icke på en k två

mansåldrar får räkna pä någon mera betydande virkesproduktion från

dessa trakter sedan urskogen väl är uttagen. Den bästa marken odlas.

Västra Amerikas skogar äro av tva typer. I de något regnrikare de-

larna av Klippbergsomrädet tinnas inom rätt avsevärda områden be-

tydande skogar. De något torrare och varmare trakterna bära huvud-

sakligen, om man ser till det ekonomiskt användbara, tallskogar förnäm-

ligast av den nyss omtalade gultallen, »the Western Yellovv Pine»

{P/iiits ponderosa), längre i söder av den föga värdefulla bröd t al len

[Pinus cdiilis) och andra. I de högre bergstrakterna finnas granar, tannar

och tallar, sä den vår tall mycket liknande lodgepole pine [Pinus

niurrayana], vilken dock hittills djupt föraktats och på sin höjd använts

till järnvägssyllar. Den kan betraktas som den västra formen av österns
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Tig. 0. l'"alKl redw oodjätte uppsågad ull Ivubb. \arav furtiinligas lakspån. Dessa äro

av stor varaktighet. De grova dimensionerna utnyttjas ej numera i samma

utsträckning som förr för dylika ändamål.

förut omtalade banksiatall [Piiiiis l'auksia)ia). Inom de nordligare de-

larna a\' Staterna och inom södra Kanada finnas utbredda bestånd av

den strax nedan omtalade douglastallen eller douglasgranen, med ett

virke mest liknande tall, medan trädet till sin habitus mest erinrar om
gran. Nu ifrågavarande skogar ha hittills huvudsakligen tjänat de lo-

kala beho\'en. Med den omfattande kolonisation, som ägt och alltjämt

äger rum i västern, få de stor betydelse, ej minst därigenom, att de

från de stora skogsområdena i söder, öster och väster avlyft ett betydande

virkeskrav. Samtliga de tallarter, som hittills omtalats, äro med hänsyn

till virkets beskaffenhet i stort sett rätt lika vår egen talls.

Västerns stora exportdistrikt för virke äro de regnrika trakterna av

kustkedjan, Sierra Nevada och dess fortsättning norrut, där den tempe-

rerade barrskogen når sin ståtligaste utveckling i världen, möjligen med
en enda motsvarighet, nämligen Nya Zealands förut omnämnda kauri-

tallskogar. De härskande och ekonomiskt viktiga arterna låta från söder

till norr fördela sig i tre bälten. I det sydligaste från kaliforniska öknen

norrut till Oregon är redwood (Sequoia seniperviietis) det viktigaste

trädet. Norr därom, inom Oregon, Washington och sydligaste British

Columbia, härskar do u glasgran [Psendotsiiga doiiglasii). Inom det nord-
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lii^astc baltet trätias på bergssluttningarna vackra skogar av högvuxna

granar, av vilka de viktigaste arterna äro sitkagranen (/Vtr^r ^iA/^^;«/i),

så benämnd efter ön Sitcha, samt engelmanngranen [Picca engelmanni).

De sträcka sig ända upp inom Alaskas område.

»Redwood» och douglas' utmärka sig genom de väldiga dimensio-

ner träden i de gamla, utvuxna skogarna, i genomsnitt av 300 till 600 års

ålder, äga (fig. 6 o. 7). Stammarom 60— 70 m. höjd och 1,5— 2 m. eller mera

\id brösthöjd uppbära grenvalv, som tätt sluta sig däruppe i höjden.

De ge en skogsbild, vilken den som förunnats att se den aldrig glöm-

mer. Ett annat drag är beständens sällsynta renhet, i det att lövträd

endast i mycket ringa omfattning ingå i dem. Redwoodskogarna intaga

mestadels kustbergens brant nedskurna djupa dalgångar, medan douglas-

granen mera jämnt breder sig över dalar och höjdkammar upptill 1,200

—

1,500 m. ö. h. På vattenrikare mark ersattes »douglas» i stor omfattning av

western hemlock {Tstiga Iteteropliylla), ett träd ävenledes av stort

värde, ej minst för trämassa. En tredje art, dock mindre viktig, är vad

som härute kallas red cedar [Tliuja plicata).

Utom för det stora lokala behovet är redwoods brunröda virke efter-

sökt i tropikerna på grund av dess motståndskraft mot plågoriset ter-

miterna eller »white ants». Emellertid utgör »douglas», eller som den

kanske ännu oftare benämnes i den internationella virkeshandeln, »Ore-

gon pine» Stilla havskustens viktigaste sågtimmer. Så kommer det ock

med säkerhet att i all framtid förbliva. Ehuru marken mestadels ej är

bördigare än den på vår bättre granitgrund, alstrar dock det blida, regn-

rika klimatet en synnerligen vacker återväxt och en snabb tillväxt, den

senare naturligen dock avtagande, då man kommer längre mot norr in i

områden med lägre värmesumma. I trakterna kring Vancouverön är dock

tillväxten av »douglas» i genomsnitt minst två å tre gånger såstor som till-

växten i mellersta Sveriges och södra Norrlands skogar. Visserligen komma

aldrig de nuvarande jätteskogarna att ånyo fä uppstå, men redan på 40

år får man medelgrovt sågtimmer och jjå 80— 100 är så grovt timmer

som marknaden överhuvud kan ha behov av. Detta kommer att ställa

sig vida billigare i utdriv ning än den nuvarande jätteskogen. Jämte nu

nämnda fördelar ha dessa trakter även förmånen av ringa fara för skogs-

eldar på grund av den rikliga nederbörden, rätt avsevärda flottnings-

möjligheter, när en gång skogsbruket på allvar kommer i gång här ute,

samt icke minst viktigt talrika goda hamnar utmed den skärgärds- och

fjordkransade kusten.

Den pacifika trävaruindustri, vilken under tle sista tre årtiondena små-

ningom vuxit ut och blivit allt .starkare, har sitt säte i Oregon och Was-

hington inom Förenta staterna samt i trakterna kring Vancouverön i Ka-
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nåda; längre norrut sågas hittills så gott som uteslutande för lokalt be-

hov. »Redwood», »douglas>^ och en del »sitka» sägas. Även rundvirke

till telegraf- och kraftledningsstolpar samt sleepers exporteras i avsevärd

omfattning. Inom Staterna börja nog de mest välbelägna bestånden att

vara skattade och man får med vart år kliva allt högre upp på bergs-

sluttningarna för att kunna mata de stora och talrika sågverken. Pro-

duktionen torde utgöra omkring 1,5 mill. stds virke, vartill kommer den

under de sista åren alltmer tilltagande tillverkningen av lådbräder, som
redan torde närma sig ett par hundra tusen standards per är. I än snabbare

utveckling är sågverksindustrien stadd inom British Columbia, varest

produktionen 1919 vid de 260 sågverken redan är ungefär lika stor som
den i Staterna. Enligt de officiella siffrorna, vilka torde vara någorlunda

pålitliga, alldenstund huvuddelen av skogarna äro statsskogar, inom vilka

avverkningarna köpas, skulle på de sista 15 åren avverkningskvantiteten

stigit från 13.5 till 50 mill. kbm.

Stilla havskustens trävaruindustri är i stor omfattning en exportin-

dustri. \'art man kommer kring Stilla havet är ock detta virke det

mest kända och konkurrenskraftiga. Efter Panamakanalens öppnande

har det även trängt fram inom Sydamerikas atlantiska stater under täv-

lan med pitch pine och paranätall. I ögonblicket torde det knappast

finnas någon del av världen, Plnland dock undantaget, som är av stör-

re intresse för den svenska trävaruindustrien än den amerikanska Stilla

havskusten, ty där möta vi och komma att under de närmaste årtion-

dena i än högre grad få möta var svåraste konkurrent ute på världs-

marknaden. I framtiden kommer detta kanske att än mer gälla massa

än \irke.

En väsentlig del av British Columbias virkesproduktion konsumeras

av Kanada själv, i all synnerhet av de hastigt uppblomstrande unga

veteprovinserna öster om Klippbergen; mycket går ock till Staterna. I

allt synas omkring 350,000 standards under de sista åren från Stilla

havsskogarna gått ut i världsmarknaden utanför Nordamerika.

Det nordligaste kustbältets skogar av företrädesvis sitka- och engel-

manngran stå praktiskt sett än i dag alldeles orörda, men för vart är

som går fortskrider besittningstagandet. Detta är ej underligt, ty all-

deles oavsett de väldiga mängder sågtimmer, som stå att erhålla, möta

vi här enligt min mening världens största och lättast tillgängliga reserv-

förråd av sulfit- och slipmassevirke.

Sitkagranen når i de branta bergsidorna och dalarna ofta en höjd av

30 ä 40 m och en diameter av en till ett par meter, ibland t. o. m.

mera. \'eden är mjuk, jämnvit (sp. vikt 0,4.5) och är synnerligen lämp-

lig för massatillverkning. Medan sitkagranen företrädesvis är de lägre
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regionernas gran, närmast havsytan, intar engelmanngranen de något

högre partierna av ijällilalarna upp till 1,500 m. Den hknar i mycket

våra resligaste granar, har en vit, mjuk, men mycket lätt ved (0,34), nå-

got som naturligen frän fabrikantsynpunkt är mindre fördelaktigt vid

trämasseberedningen, alldenstund större kvantiteter åtgå per ton massa.

Redan för ett tiotal år sedan begynte tillverkningen av trämassa här-

ute. Personligen fick jag 191 2 det intrycket, att de försök, som då

voro gjorda, slagit ekonomiskt mindre väl ut förnämligast pä grund av

att en alltför ringa del av tecknade betydliga aktiekapital från Londons

börs nått fram ända bort till Stilla havskusten, ävensom att man satt

inkompetent folk till ledningen. Klart är att när nya trädslag, med del-

vis andra egenskaper än de gamla utprövade, skola tagas i bruk, verk-

ligt skickligt folk behövs, som kan lösa de nya tekniska uppgifterna,

ävensom att detta tar tid. Under intrycket av det snabbt stigande be-

hovet av massa upptogos ig 16 med större framgång försöken att härute

skapa en trämasseindustri. 19 19 voro redan 7 fabriker i gång med en

tillverkning av ungefär 170,000 (metriska) ton massa, varav ungefär

90,000 ton slipmassa, resten huvudsakligen sulfitmassa. En del expor-

teras till Japan och Australien. Säkert är att det blott är en tidsfråga,

och därtill en ganska kort sådan, innan British Columbias kust blir sä-

tet för världens största trämasseindustri. Ingenstädes på jorden finnes

sä rik, så bekväm och så billig tillgäng till en utmärkt råvara i virke

och till vattenkraft, ingenstädes kunna under en så lång följd av år fram-

åt på ringa avstånd från de yppersta exporthamnar praktiskt sett obe-

gränsade virkesmassor erhållas. Svårigheten ligger i de ofantliga kapi-

tal, som erfordras för industriens startande, ty landet är obebott, inga

trafikmedel finnas. Därute har man ej fördelen som vi en gång hade i

Norrland att äga en fattig, spritt sittande jordbrukarestam, som villigt

åtog sig utdrivningsarbetet, och att senare, då massaindustrien startades,

äga en tack vare sågverksrörelsen rik trävaruindustri, som omhänder-

tog och finansierade densamma.

Lämna vi Amerika och gä över Stilla havet till de uppblomstrande

länderna vid dettas västra sida, till Japan och Kina, är det svårare att

ställa framtidens horoskop.

Inom det långsträckta Japan finnas skogar av \-tter.st växlande typ.

Längst i norr pa den nu helt under japansk doravärjo varande stora ön

Sachalin .samt inom de norra öarna, ha kalltempererade barrskogar en

stor och allmän utbredning. I de högre bergstrakterna och på vulka-

nernas sluttningar trättas ä\en sådana ganska långt ned mot söder. I
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ilem växer ett antal tallarter samt den japanska lär ken {Lar/.v Icplolcpi?^.

I de kiimamatiskt mer gynnade delarna träftas blandskogar, där den i Japan

högt skattade kryp to mer i an [Cryptonieria japoiiica) och kinoki {Clia-

iiiacyparis obtnsai tillhörande cypressfamiljen ha stor utbredning. A\en

värdefulla arter, av släktena Abies, 'l'sii,s:a, Thujopsis träflas i de temj>e-

rerade skogarna. Oaktat sålunda talrika barrträdsarter, lämnande ofta ut-

märkt \irke, finnas i landets skogar och oaktat dessa intaga en stor

procent av landets yla, äro Japans skogstillgångar, ehuru mycken omsorg

under de sista årtiondena nedlagts pä att vårda och förbättra dem, sä

pass små i förhållande till landets behov, att detta uppblomstrande in-

dustriland alltid kommer att bliva en betydamle importör av både virke

och massa, något som vi ju redan dessbättre hos oss ha praktisk er-

farenhet av. På dess skogsförhällanden behöver jag därför i denna korta

översikt ej närmare ingå. Det stora spörsmålet är varifrån Japan och

de väldiga skoglösa områdena inom de tätast befolkade delarna av Kina

skola hämta sitt oundgängliga behov av skogens produkter. Kan det

bli från östra Asiens fastland och Sachalin eller måste andra länder träda

in? Frågan är svår att besvara, isynnerhet om den ställes på något

längre sikt, ej blott beträffande de allra närmaste åren. Under kriget ha

här som annorstädes skogarna hårt angripits ej endast för pappersmasse-

behovets tillfredsställande. Ar 1889 tillverkades den törsta ma.ssan i

Japan, men det dröjde ända till 1908 innan till\'erkningen riktigt kom i

gäng tack vare exploaterandet av de stora urskogarna på Hokkaido.

\'id krigets början torde tillverkningen ha varit omkring 80,000 (short.-)

ton. Utom nyanläggningar inom det gamla Japans område, har man

gått över havet och anlagt fabriker exploaterande skogarna inom de ny-

vunna områdena. Så anlades 1Q17 en mindre fabrik för 4,000 ton, av-

sedd att utnyttja skogarna utmed Jalufloden på Korea. Vida viktigare är

emellertid den stora massaindustri, som uppstått pä Sachalin, där Karafuto

blivit ett viktigt centrum för tillverkning av sulfitmassa. Denna kom i

marknaden först 1915, dä tillverkningen var 4,676 (short?) tön. Den steg

så ra.skt, att man 19 18 redan var uppe i 143,500 ton. Dessvärre äger

jag icke några närmare uppgifter om Sachalins skogar, men allt talar

för att stora virkesförräd där böra finnas.

I ingen del av världen ha människorna i högre grad omskapat den

urs[jrungliga naturen, mera fullständigt borttagit varje spår av skog över

väldiga områden än inom de centralkinesiska provinserna. Ostasiens barr-

skogstillgängar äro nu inskränkta till Alandschuriet och de en gång ryska

Amurländerna. Där finnas mycket betydande virkesförråd. Vladivostok var

ock på väg att utveckla sig till stor virkeshamn, dä kriget bröt ut. Den bety-

dande kolonisation, som under sista årtiondet skett inom Amurprovinsen,
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har tillfört dessa trakter arbetskraft i en omfattning, vilken gör det sanno-

likt, att virkesutdrivning och virkesförädling blir en av de näringar, som
snarast komma på benen när samhällena därborta åter komma någorlunda

i bättre gängor. Här finnes avse\ärd tillgång på goda barrträd, både

tall (delvis i virkesmarknaden gömd under namnet ceder) gran och

t ann ävensom lövträd. Särskilt uppges de stora granskogarna vara

föremål för de japanska pappersmassefabrikanternas stora intresse.

En säker överblick över skogsförhällandena härute är mycket svårt att

vinna, dels därför att skogsförhållandena äro jämförelsevis föga utfor-

.skade, dels därför att det bästa som är skrivet är skrivet på ryska och

japanska. Samstämmande äro hos alla, som rest härute, klagomålen över,

att skogarna äro ytterst illa åtgångna av skogseldar. I ett så kargt

klimat som Mandschuriets och Amurländernas, med en mycket kall vinter

och en kort om ock varm vegetationsperiod, sker återväxten sakta, vadan

eldens härjningar ej lätt ersättas. I sin bekanta bok Gjennem Sibirien»

gör Fridtjof Nansen följande reflektion om skogarna härute, väl belysande

det nyss sagda. »Det var för övrigt märkvärdigt hur sällan man här,

liksom överallt i Sibirien, fick se riktigt grov skog, det ser ofta ut som

om det vore ungskog alltsamman. Detta icke därför att den är huggen,

utan därför att den är bränd av ovårdliga människor. Det är aldrig

något slut på dessa brännor, man ser dem överallt.» Om Amiirpro-

vinsens skogar säger han i samma verk på ett annat ställe, efter det han

skildrat sin långa färd genom de trakter, där den nuvarande Amurbanan,

således den eventuella virkestrafikleden, går fram följande: > Skogen är

inom hela detta område tämligen gles, och blir glesare ju högre upp

man kommer. Den består mest av lärk blandad med mycken björk och

sä här och där en del tall och något gran. Skogen är icke stor, ty vintern är

sträng, och det är litet snö, sä att tjälen går djupt, och tinar upp sent

eller aldrig i de nordligare trakterna, varest marken är evigt frusen på

något djup. I trakterna kring stationen Gondatti, pä omkring 300 m.

ö. h., var skogen icke grövre än att barrträden knappt dögo till tele-

grafstolpar och de stodo som vanligt glest. Högre upp på 600—700 m.

blev skogen ändå lägvuxnare. Den växer sakta. Träd med en diameter

av 20 cm. nära roten kunde vara omkring 120 år gamla.»

Obestridligt torde emellertid vara att virkesmaterial finnes i avsevärd om-

fattning, men även här fordras väldiga kapital för att utveckla en stor

industri. Den ringare tillgången på vattenkraft och de politiska förhål-

landena, ävensom arbetarestammens underlägsenhet äro allt förhållanden,

som tämligen säkert komma att medföra, att det blir svårt för en in-

dustri att här taga upp konkurrensen med amerikanska Stillahavskusten.
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Att ryssarna inte kunna dot är obcslridlii^t, \,id japanerna förmå är

svårare att avgöra.

Det andra stora kinesiska skogsområdet är det syd- ocli västkinesiska.

Ur de synpunkter från vilka frågorna här behandlas har det ringa intresse,

då tillgången på softwood» är ytterst begränsad och barrträden här

förekomma till övervägande mängd i de inre provinsernas svårtillgäng-

liga bergskogar.

Däremot måste några ord sägas om de indiska skogstillgångarna.

Det tropiska Indien kunna vi helt lämna och uteslutande vända oss till

Himalaja. När man en höjd av omkring i.ooo m. är den tropiska växt-

världen borta och v\\ varmtempererad lövskog möter, inom vilken dock

endast ett enda barrträd, den utomordentligt vackra, långbarriga tallen

Finns longifolia, förekommer i en sådan mängd, att den har betydelse

från virkes.synpunkt. Den går även upp i det ovanliggande bältet.

Den egentliga barrskogsregionen är det kalltempererade bältet mellan i

runda tal i,8oo och 3,800 m ö. h., således en vertikal höjd av två

tusen meter. I Himalajas branta dalar står utmed bergskedjans hela

längd, 2,500 km, i detta bälte ett av världens största förråd av barr-

trädsvirke i rik mångfald \ad kvaliteten angår. Det förnämligaste såg-

virket ger h imalayacedern [Cedriis Jeodord), en nära släkting till Ii-

banoncedern. Den träffas i vidsträckta skogar mellan 1,300— 3,200 m.

ö. h. dels i rena bestånd, dels i biandbestånd med andra barrträd. Dess

brunaktiga kärnved är högt skattad i Indien, såsom synnerligen mot-

ståndskraftig. Hittills har huvudsakligen detta träd avverkats. Högt an-

sedd är även den långbarriga tallen Pimis excelsas virke. Arten är

en nära släkting till den ostamerikanska weymouthtallen. Vår grans

plats i skogen intages av en densamma ej alltför olika granart Picea mo-

7-inda. Därjämte finnes mellan 1,800— 4,000 m. ö. h. inom hela områ-

det rikligt en mörkbarrig, praktfull tann eller silvcrgran, Abies zveb

biana. Den nar betydande dimensioner, 40— 50 m. i höjd och i— 3 m.

i diameter. \'eden är mjuk och lämplig för massatillverkning, för

vilken således riklig virkestillgång av både gran och tann tinnes; en pa-

rallell till östra Kanada. Svårigheterna för skogshanteringen, vilken

engelsmännen sedan länge ägnat lika stor och berömvärd uppmärksam-

het i Indien som de försummat densamma i sitt eget hemland, är dessa

skogars avskilda läge. Visserligen ha de nedanför sig Gangesdalen med
dess myllrande millioner, men i det bränslefattiga Indien är det icke lätt

att bygga bergbanor in i de många skilda dalarna. Flottning är på

grund a\- den starka lutningen och de ofantliga variationerna i bergflo-

dernas vattenföring mycket svår att anordna. Dessa omständigheter ha

hittills medfört att Indien \arit ett virkesimporterande land och kan det
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bliva självförsörjande i avseende pn virke är det sannolikt vackert så.

MassatillverkninLi i nätrorlunda stor omfattning synes mig dock kunna

vara att förvänta.

Ofta ser man rosenskimrande framställningar om vad den sibiriska ur-

skogen, taigan -— bestående av tall [Pinus siliiestris), även rikligt av den

värdefulla cem bratallen [Piiiiis ceuibra), gran [Picca ohovata) lär k {Larix

sibirica) och t ann {Abics sibirica) samt björk och några andra lövträd

— en gäng skall bringa värdens skogsförädiande industrier. Jag tror ej

alls härpå. Obestridligen står i det ofantliga landets vidsträckta skogar

mycket stora virkesmängder, men skogarna äro mestadels glesa, låg\uxna,

saktväxande, av skogseldar och sjukdomar starkt angripna urskogar,

dyra att avverka, och vad än mera är, någon som helst möjlighet att

ordna virkestransporter så att sibiriskt virke skulle kunna uppträda pä

världsmarknaden synes mig icke förefinnas. För det föga utvecklade

sibiriska folkets behov äro visserligen skogstillgångarna av högt värde. Att

kunna som sä många hoppas inom de närmaste årtiondena få igång

någon virkestransport flodledes via Jenisej och Ob samt vidare över

Ishavet, synes mig icke möjligt. Om denna trafikled överhuvud kan

upparbetas, bli alltid transporterna så pass dyra, att virke är för låg-

värdigt att bära dem; spannmål, smör och eventuellt pappersmassa är

det massgods, som kan tänkas ifrågakomma denna väg, Vi behöva så-

ledes ej frukta de sibiriska skogarnas konkurrens.

Vi stå nu till sist vid luiropa. Denna världsdels förhållanden torde

i denna översiktliga framställning kunna behandlas helt summariskt, dä

de äro vida bättre kända a\' de intresserade än de övriga världsdelarnas.

I Europa, liksom i den fjärran östern, äro de centrala slättlanden

praktiskt sett röjda frän de skogar av tall och gran, rena eller i bland-

ning med lövträd, som en gång täckte dem, dä människan först tog

dem i besittning. Kvar stå två stora skogsområden, det stora nordiska

i Skandinavien och norra Ryssland samt det syd- eller kanske ännu

riktigare sydosteuropeiska i bergländerna från Pyrenéerna och Schweiz

genom Alperna till de böhmiska bergen, Karpaterna och Balkan.

De politiska enheter, som utgöra dessa senare länder, ha i regeln 25—50%
av landytan skogbärande. I lägre delarna är det företrädesvis ekskog,

i de något högre barrskog, särskilt gran [Picea excclsa] och t ann eller

silvergran [Abies pectinatd) med större eller mindre inslag av bok. I

Alpernas högre delar finnas ock stora lärkbeständ [Larix europea). Tall-
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.sko<( av Finns sili'cstris och Ptnits aiistriacii är däremot mycket spar-

samt förekommande. Sa intogo tallskogar i den gamla Donaiimonar-

kiens betydande statsskogar 3 % , skogar av lärk 4 "o , av tann 18 %
och av gran 51 °<, samt av bok 20 % . Den gamla monarkien och Ru-

mänien ha under senare årtiondena före kriget upparbetat sina kommuni-

kationer i målmedvetet syfte att kunna föra ut i marknaden de stora

\irkestillgångar, som finnas i dessa länders skogar och detta med sä stor

framgång att Österrike-Ungarn redan de sista åren av förra århundradet

ble\- Europas främsta trävaruexportland med en export något större än

vår dåvarande eller omkring 150 miil. kr. Tio år senare hade Ryssland

slagit även Österrike-Ungarn i detta avseende, men vid tiden för världs-

krigets början \ ar dock exporten över 200 niill. svenska kr. Tvenne

förhållanden komma under närmaste åren att i hög grad påverka virkes-

produktionen här, först och främst de ändrade politiska maktförhållandena

med åtföljande ki\- och split mellan de unga skogägande staterna, vilket

säkert leder till omläggning av trafikvägarna, vidare den dock dugliga

gamla rutinerade b\-råkratiens och affärsledningens delvisa försvinnande

från administrationen samt sist men icke minst de oerhört stegrade kol-

priserna, som ytterligare förvärra den alltid brännande frågan om virkets

och massans långa transport till exporthamn. A andra sidan blir det

en tvingande nödvändighet för dessa länder att, för att få nägot att

köpa för i utlandet, söka få ut mesta möjliga mängd virke.

Granen växer i de mera gynnade bergländerna vida snabbare än i

våra skogar, så i de bosniska två å tre gånger så fort. Detta är natur-

ligen en stor fördel även om virkets kvalitet blir sämre. Föryngringen

är dock över stora områden besvärlig, i det att boken, som är svårt få

lönande användning för i stora kvantiteter, mångenstädes ersätter granen,

då denna är uttagen.

Medelhavsområdets virkesbehov jämte i stor omfattning Tysklands,

och delvis även de ryska stäppomradenas, har hittills tillfredsställts ur

nu ifrågavarande skogar. Främmande kapital kommer säkert att tillägna

sig dem i avsevärd omfattning, ty nya skogsbanor måste alltjämt byggas,

om nya virkesmängder skola erhållas.och härför finnes ej tillräckliga in-

inhemska tillgångar.

Om Skandinaviens skogar behöver jag här ej tala, alldenstund de äro

mina läsare välbekanta, detsamma gäller Finlands med i allt väsentligt

med våra likartade förhållanden. Däremot måste några ord sägas om
norra Ryssland, vår främste konkurrent på trävarumarknaden.

Som bekant är norra Ryssland ett utpräglat skogsland, medan det

södra är ett stäppland, förbrukande betydande virkesmängder. Det nord-

ryska skogsområdet begränsas i stort sett av en linje Petrograd— Nischni
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Xovj^orod— Ufa och har kalk\-lerals omfatla 147 mill. har skoi^bärande

mark, ungefär tre gånger Sveriges yta. Inom detsanima hggcr tre fjärde-

delar av det gamla europeiska Rysslands skogsareal. Skogen består av

var tall och gran, med vilka ju mera man närmar sig Ural i allt högre

grad blanda sig den sibiriska tan nen [Abiis sib/r/ca), sibiriska

1 arken [Larix sib/rka) och ccmbratallen {J'ini/s cembrd).

Den stora svårigheten med tillgodogörandet av dessa stora ur.skogar

står i samband med landets stora flackhet, vilken medför ringa fall hos

floderna och därmed svåra transportförhållanden. En annan svårighet

är den stora skillnaden mellan hög- och lågvatten i floderna samt för

de till Ishavet rinnande att isgången börjar längst i söder vid källorna

och fortskrider mot mynningen. Allt detta medför höga utdrivnings

kostnader. De stora avstånden göra ock, att vattentransport är den

enda möjliga; endast inom ett smalt bälte kring de någorlunda stora åarna

och floderna kan skogen utdrivas med ekonomisk fördel. Det till-

gängliga virkesförrådet blir därför vida mindre än det verkligen befintliga;

och först vid stigande pris bli ytterligare nya mängder så att säga lös-

gjorda. Någon överhängande fara, att Nordryssland skall kunna kon-

kurrera ihjäl vår trävaruindustri synes mig därför knappast hota. Grovt

virke äga vi endast i ringa omfattning och leveransen av sådant till

världsmarknaden blir huvudsakligen Rysslands sak. Även av massaved

torde stora mängder stå att erhålla ur dessa skogar, men också för denna

ställa sig kostnaderna av ovan antydda orsaker så höga, att någon för-

ödande konkurrens svårligen torde vara att frukta. Härtill kommer att

tlet nordryska samhället synes vara så pass grundligt sönderslaget, att

det torde ta minst ett, kanske tvä årtionden innan man kommer upp

till samma konkurrenskraft som under det föraktade tsardömets tid.

Även här härja skogseldar svårt och det vill synas som om de under

de senaste somrarnas inbördes strider lössläppts i särskilt hög grad och

förintat stora värden.

De vägar, utefter vilka det nordryska virket förts ut i marknaden,

äro tre : över Petrograd och Finska viken ät väster, över Volgas flod-

system ät söder och öster, samt åt norr över Vita havets hamnar, främst

Archangelsk, samt i ringa mån över Petschorahamnarna (fig. 8). Ojämför-

ligt främst är Archangelsk, till vilken hamn det på Dvina nedförda virket

går. Dess mynningsdel är eller kanske riktigare var kantad med ungefär

30 av de 45 sågverk, som hela den nordryska kusten äger, och en myc-

ket stor del av de trävaror för över 300 mill. kr. Ryssland exporterade

ärligen vid tiden före världskriget passerade staden.

Om utrymme och tid hade medgivit, skulle det ha varit lockande att

här även ingå pä de viktiga frågorna, om huru hårt kulturskogarna i
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England, Frankrike och Tyskland, \ilka oaktat sin begränsade omfatt-

ning åtminstone i de bägge senaste länderna spela en avsevärd roll för

virkesbeliovets tillfredsställande, bli\'it medfarna i kriget. Därom börja

nu säkra meddelanden inga. Inom stora områden ha de illa ödelagts,

i andra vida mindre än man kunde förmoda. Den minskade köpkraften

i de krigförande länderna medför kanske, att en gissning att dessa sko-

gar komma att ha ungefär samma betydelse i marknaden som före kri-

pct är berättigad.

Vad har nu denna snabba \andring kring jordens barrskogsområden

lärt oss? J(i, först och främst och säkert, att de delar av länderna,

som producera eller kunna med nutida resurser på ekono-

miskt rimliga villkor producera det begärliga barrträdsvirket

till avsalu aro vida mera begränsade än \'ac] man vanligen

torde föreställa sig.

Hur gestaltar sig framtiden för \är skogshantering under sådana för-

hållanden? Ljus för den som har något att sälja! Klart är att då två

av de främsta exportörerna, Ryssland och Österrike-Ungern, helt eller

till större delen äro utslagna ur marknaden, denna under de närmaste

åren bör bliva gynnsam för de kvarvarande producenterna även om flera

konsumenters köpkraft är avsevärt förminskad. Även för en läng tid

framåt bör virke bliva en i förhållande till andra \aror väl betald och

lättsäld vara. Detta gäller ej minst för grö\re virke.

Men det gäller icke blott att a\verka och sälja, som i den gamla

urskogsavverkningens tid, nu gäller det även att producera, att väl

vårda den svenska skogsmarken och det svenska skogsbeståndet så att

det ger mer än nu och därmed tack vare de högre prisen mer än väl

betalar igen vad som i detsamma nedlägges. Detta är en a\' det

svenska näringslivets viktigaste, dessvärre hittills alltför mycket för-

summade uppgifter för kommande tid.
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NÅGRA SKOGSPOLITISKA PROBLEM
FÖR NORRLAND.

I. Ur trävarubolagens historia.

Ofta framdrages vid diskussioner i våra dagar talet om trävaru-

bolagens framfart i äldre tider, varvid "man söker sprida ett sken

av mindre tilltalande slag över dessa bolag och deras tjänstemän.

Dessa senare kunna vanligen icke försvara sig ens, då de äro i sin goda

rätt, enär de alltför litet känna till förhållandena under den åsyftade tids-

perioden och enär bevismaterialet vanligen är synnerligen vidlyftigt, obe-

arbetat och dessutom svårtillgängligt.

Det är uppenbart, att skogs- och timmerköpen mången gång ej voro

av sådant slag, att de tålde dagsljuset, men därför att en del affärer

voro mindre tilltalande, behöva ej alla vara det.

Likaväl som under senaste kristiden alla samhällslager ocli sä gott

som alla personer, som kunde förvärva kredit, kastade sig i spekulatio-

ner, som bort ligga dem fjärran, för att sedan tala för sparsamhet och

mot just dessa jobberier, så kastade man sig i början och vid mitten av

i8oo-talet i spekulationen av rent penningbegär. Om man granskar del-

ägare- och aktieregistren, finnas alla samhällsgrenar representerade. Alla

avlades om att hastigt förtjäna penningar, men dä man märkte, att hand-

lingssättet väckte anstöt och avund, då tog man avstånd.

Det är uppenbart, att många av de handlingar, som ägde rum under

denna tid förefalla oss motbjudande, ja rent av fördömliga, men om de

ses mot den bakgrund, som tidsläget ovillkorligen giver, så kunna vi

stundom uppfatta dem på ett annat sätt.

Då jag i annat samband studerat trävaruhanteringen under i8oo-talet,

har jag velat framlägga några utdrag av dessa studier, viss om att de

tar\a komplettering i avsevärd grad. Först sedan bolagens skogshistoria

blivit opartiskt undersökt och allsidigt belyst, kunna de påtalade förhål-

landena bli rätt bedömda.

Avsikten med min framställning vore vunnen, om den bidroge till att

den arbetsro erhöUes, som fordras för att skogshushållningen på de en-

skilda skogarna skall kunna lugnt bedrivas och tjänstemännen undgå

3- Skogsvårdsjörtninsens Ti'dskri/1 iqzi. Serien .\
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upprivande strider om förhållanden, som ägt rum långt innan deras

födelse och för vilka de ej kunna bära något som helst ansvar.

Gustaf Vasa och särskilt Johan III hade uppmuntrat anläggandet av

s. k. sågkvarnar, den förre för att erhålla nya skattekällor, den senare

för att erhålla råmateriel till de många slottsbyggnaderna, men någon

egentlig sågverksrörelse uppstod ej. T. o. m. på .sjuttonhundratalet var

trävaruexporten ganska ringa.

År 1740 var den c:a 18,000 standards

» 1770 » » c:a 19,000 »

» 1800 » » c:a 30,000 »

» 1850 » » c:a 90,000 »

» 1900 » » c:a 1,000,000

Huru olika voro ej förhållandena i Norge. Där hade man redan på
1500-talet tack vare närheten till England en god avsättning av trävaror

pä detta land.

Ar 1560 var Norges export av trävaror 15,000 stds

» 1620 » » > > » 42,000 »

» 1664 uppgives den ha varit 212,000 »

eller samma siftra, som angives för vart och ett av aren 1804— 1806. Vid

sista sekelskiftet var exporten endast dubbelt så stor för att sedan sjunka

tillbaka. Norrmännen kommo sålunda i gång långt tidigare än vi med
sin virkesexport, vilket resulterade i dels tillgång till alla de fördelar en för-

bättrad handelsbalans kan medföra, dels uthuggna skogar inom eget land.'

Avverkningarna bedrevos i vårt land före 1820 helt olika på ostkusten,

på västkusten och i bergslagstrakterna. Norrland med undantag av kust-

landet, övre Dalarne och övre Värmland voro vid denna tid oberörda

av avverkning.

På ostkusten fördes avverkningarna ytterst försiktigt. Exporten här-

ifrån bestod sedan 1500-talet av sådana relativt dyrbara varuslag, som

kunde tåla de dryga omkostnaderna, såsom tjära, beck, masteträd, grövre

plankor och breda bräder, vilka sågades på de många vattensågarna.

Någon egentlig fart i exporten från ostkusten fick man icke, oaktat alla

de försök, som på 1600- och 1700-talen härför gjordes. Därtill voro

omkostnaderna i de orensade flottlederna och vid de små vattensågarna,

' W. Ekman : Skogshushållningen och den träfbrbrukande industrien. Festskrift utgiven

med anledning av Tekniska Föreningens i Gävle 25-årsjubileum.
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ofta belägna långt inne i landet, för stora, sjöbefraktningarna alltför be-

tungande och osäkra, och virkesprisen i våra hamnar alltför låga.

Så sent som 1816 exporterades från Norrland blott 8,000 stds. Tio

år senare hade den norrländska totalexporten stigit till 12,000 stds. Först

omkring 1850 och i86o upptogs exporten på allvar.

Något bättre hade förhällandet varit söderut, särskilt från Kalmar, men

någon nämnvärd export var det ej.

På västkusten, särskilt i Bohuslän, som ända till mitten av löootalet

var en norsk provins, och i det närbelägna Dalsland hade däremot de

norska principerna gjort sig gällande. Där bildades vårt första trävaru-

bolag 1640, där rensades våra första flottleder 1672 och där byggdes

vår första mera »moderna» ramsäg (Lilla Edet på 1820-talet).' I Väster-

götland, Halland och Skåne hade skogarna under de många krigen och

de lysande fiskeperioderna utötts.

I mellersta Sveriges brukstrakter liksom vid bruken längs norrländska

kusten gick utvecklingen under 1500-, 1600- och 1700- talen efter helt

andra linjer än på ost- och västkusten. De påminna om de norska för-

hållandena, fastän virket konsumerades på annat sätt. Här beskattades

nämligen skogarna till förmån för järnhanteringen. Kolåtgången vid då

gängse framställningsmetoder av järn och stål ävensom vedförbrukningen

vid gruvorna voro högst avsevärda. Det anföres sålunda, att man för

Sala silververks räkning tidvis måst hämta gruvved frän Södermanland,

enär lämplig ved på närmare håll saknades. Följden härav blev också,

att skogen i de s. k. brukstrakterna blev en ganska sällsynt vara, varom

såväl riksdagsprotokoll som lantmäterihandlingar frän denna tid nogsamt

vittna. Först i och med införandet av mera kolbesparande framställ-

ningssätt för järn och stål omkring är 1830 och användandet av spräng-

ämnen vid gruvbrytning kunde man tänka på att bevara skogarna.

I stort sett hade man sålunda på 1820-talet dels de stora ödsliga, ur-

gamla skogarna i Norrland, övre Dalarne samt västra och norra Värm-

land, i vilka man visserligen anade stora värden, men vilka ansågos lika

ouppnåeliga som de slumrande millionerna i våra mossar, dels de hårt

bladade skogarna i Bohuslän och Dalsland som påminde om våra av-

verkningstrakter, där skräpskogen står kvar, dels de helt kala ljunghe-

darna i delar av Bohuslän, Västergötland, Småland och Skåne och dels

slutligen de rent kalhuggna skogarna i bruksområdena, framför allt i

Bergslagen, där vackra ungskogar uppspirat efter kolningarna och pä

svedjefallen, men där den gamla skogen lyste med sin frånvaro.

Under tiden närmast före finska kriget hade Sverige genomlevat några

J. O. VON Engeström: Skogs- och jaktväsendet i Sverige intill år 1870.
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goda är. Vår export översteg sålunda högst avsevärt importen, men

1808 inträdde häri ett omslag som kulminerade omkring 181 3.

Förhållandena dä blevo ungefär desamma som vi nu se framför oss.

Allt steg i pris, sedelpressarna sattes i rotation, och svenska valutan

sjönk i värde.' Då jordbruket i betydligt högre utsträckning än nu var

landets huvudnäring, voro de svaga åren 181 1 och 18 13 samt missväxt-

året 1 81 2 ytterst bekymmersamma för landets finansiella ställning. Detta

resulterade i att ingen längre ville köpa jord, hemmanen utbjödos för-

gäves och spannmålen föll frän 181 2 till 1815 med 30 ^o . Ingen ville

längre låna ut pengar mot jord som säkerhet, abnorma räntor togos i

sädana fall, ja ända upp till 12 och 18 %. Man införde glidtullar dä som

nu. Intet hjälpte. Sveriges jordbruk har antagligen sällan genomlevat en

svårare kris." Härtill kom att sillfisket, som under en följd av år varit

synnerligen givande, helt plötsligt slog fel (f. o. m. år 1808). De kolossala

varulager, som av engelska köpmän pä grund av vår utrikespolitiska

ställning vräkts över oss 1812, och som hopats i Stockholm och Göte-

borg, visade sig omöjliga att realisera, varför enbart under november

månad 18 15 ej mindre än 15 handelshus i Stockholm stoppade, och

samma tendens visade sig i Göteborg, där under åren 1815— 18 17 317

handelshus gjorde konkurs. Två av de trenne stadsunderstödda ban-

kerna skulle ovillkorligen ha inställt betalningarna, om ej regeringen i

sista stund ingripit, varigenom de erhöllo några års galgenfrist. De
sammanstörtade är 181 7. Regeringen fann t. o. m. ställningen så för-

tvivlad, att den lät tills vidare inställa skatteinbetalningen.

Det var under sådana förhållanden 181 7 års riksdag sammanträdde,

vilken varit av så stor betydelse i de svenska skogarnas historia. Man

uttalade sig dä på det kraftigaste mot import av lyxvaror och mot det

yppiga levnadssättet samt för främjandet av landets egna näringar, spar-

samhet i hushållningen o. s. v. Det var i samband härmed man såg sig

nödsakad att med stöd av exemplet frän Frankrike och efter talrika

motioner i riksdagen utbjuda kronans egendomar och andra tillhörigheter.

Man ansåg, att skogarna borde säljas till den högstbjudande,^ dock icke

under 36 sk. b:o per tunnland och rekognitionsskogar för 18-—30 sk. b:o.

Dessutom skulle skogsbetjänte indragas.* Detta beslut, som förefaller

oss hårresande, fattades i en tid av största bekymmer, då den finansiella

nöden var så stor, att man allvarligt diskuterade möjligheten av att av-

' -ämbetsmännen tilldelades intill 75 % dyrtidstillägg på sina avlöningar.

^ Se vidare E. Hildeisband: Sveriges historia.

' Se HiLDEBR.^ND: Sveriges historia. Del 9— 10, sid. 227 och Tidskrift för skogshus-

hållning år 1877, sid. 222.

* Det är betecknande, att då även en ny konkurslag antogs.



NÅC.RA SKOGSPOLiriSKA PROF.LEM FOR NORRLAND 37

skaffa hela armén, ocli då man realiserade en del av våra krigsfartyg till

främmande nationer.

Det är intet under, att man under sådana förhållanden grep efter varje

halmstrå, som kunde medföra ekonomisk fördel, och då man trodde sig

kunna förbättra den betryckta järnhanteringen genom att avyttra de för

statsverket föga givande rekognitionshemnianen, så gjorde man det. Det

bör emellertid anmärkas, att vid avståendet av rekognitionshemmanen

fogats ett ganska väsentligt villkor, som utmynnade i att järnbruken

.skulle bekosta de högst dyrbara lantmäteriförrättningar, vilka skulle ut-

föras under storskiftet på vissa skogar. Det visade sig också, att in-

tresset för förvärv av kronoskogar och rekognitionsskogar var skäligen

klent. Antagligen var då priset för högt. Men andra tider kommo, då

priset var bet\-dligt förmånligare för köparen. Då skedde affärerna, men

näppeligen kunde bruksägaren klandras för att kronan så fastlåst priset,

att det icke kunde rubbas.

Det \ar ju icke underligt, att man vid denna tid kastade sina blickar

mot de stora skogarna i Norrland, Dalarne och framför allt mot Värm-

land, vars virke kunde skeppas över Göteborg. Man visste ju genom

erfarenhet från Norge, vilka oerhörda värden man kunde erhålla, blott

kapital för tillgodogörandet kunde anskaffas. Det lilla anslag, som kunde

erhållas för strömrensningar av riksdagen (1818 erhölls 100,000 kr.) var

för obetydligt för att ha någon betydelse i exporthänseende. Det hade

tillkommit för att skaffa huvudstaden ved i stället för den åländska, som

man nu trodde skulle utebliva.

Annat blev förhållandet, då en del Göteborgsgrossörer jämte till Sve-

rige inflyttade personer nedlade betydande kapital på sågverkens moder-

nisering och flottledernas förbättrande. Kommerserådet BJÖRNBERG och

den till Göteborg 1809 inflyttade James Dickson voro härvid förgrunds-

figurer. Sannolikt sågos deras bemödanden åtminstone till en början

med största intresse och med stora förväntningar från höga vederböran-

des sida.^

Björnberg om- och tillbyggde sitt sågverk Lilla Edet (omkr. 1820),

vilket gav signalen för andra verk att följa exemplet. DiCKSON fick efter

inköp av de Frölichska egendomarna i Värmland, Mölnbacka, Dejefors

och Forshaga fast fot i provinsen, och efter några år sågade han lika

mycket som alla konkurrenterna tillsamman. Häri är i och för sig intet

annat än gott; mera fördömligt anse vi det nu vara, att intet åtgjorts

för återväxten, men tidens uppfattning var då, att skogen föryngrade sig

' Man hade visserligen troU, att orsaken till svenska myntets låga kurs borde sökas i

bristande guldtillgång, men så småningom började man inse. att handelsbalansen härvid spe-

lade en avgörande roll.
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själv människan förutan. Mera omsorg nedlade man på modernisering

a\' verken, vilken man snart fann var synnerligen lönande. Det måste

framhållas, att denna tidens sågverksfirmor — aktiebolagsformen tillkom

först omkring 1850 — saknade andra skogsegendomar än de små om-

råden som tillagts de forna bruken vid skiftet eller genom de inköp,

som mera avsågo tryggandet av vattenrätten och spannmåls- eller malm-

tillgångar än koltillgången.' Denna var ju tryggad i och med privile-

giet, som gav bruksägaren rätt att förvärva och bönderna inom ett visst

område skyldighet att sälja sina kol till bruket i fråga, och dessutom

hade man ju rekognitionsskogen. Under dessa tider ansågos därför .skogs-

köpen onödiga, varför de tillhöra en långt senare tid. Man finner också,

att bruksägarna, som börjat idka sågverksindustri vid sidan av den mindre

givande järnhanteringen, huvudsakligen levde på köptimmer. De förde

därför en betydligt osäkrare tillvaro än våra dagars bruk och sågverk.

Man visste, att man för tillfället hade en god vinst av sin hantering,

men längre såg man ej. Därför var inköpet av råvara endast förenat

med den omsorgen från verksägarens sida, att han skulle erhålla en

kvalitativt god vara för billigt pris. Att dessa göteborgsgrossörer, som

antagligen blott besökt sina verk vid fastingsresorna, skulle ha något

djupare intresse för avlägsna, andra tillhöriga egendomar, varifrån man

köpte virket, kan man knappast begära. Däremot nedlade grossörerna

ett intresserat arbete för sina verk. Dessa hade förut bestått av enbla-

diga smäsågar eller vid Lilla Edet, Munkfors, Mölnbacka, Dejefors, Fors-

haga, Edsvalla och Upperud av flerbladiga ramsågar. I dessa insattes

nu dubbelramar med fina» blad. Men även andra ombyggnader vid

bruken gjordes. Därom vittna de många herrgårdarna med sina träd-

gårdar, de stora uthusen etc. från början av 1800-talet.

Det var vid denna tid järnbruken förvärvade sina rekognitionsskogar.

Men till att börja med skedde detta visst icke med samma övertygelse

om att en god atTär förelåg, som vad man nu efteråt kanske skulle tro.

Sålunda skatteköptes

under åren 1815— 1S19 endast 3 bruksskogar

» » 1820— 1829 »6 »

men » » 1S30— 1839 41 »

» » 1840— 1849 35 »

och efter år 1850 37 »

' De benämnas ofta > hammarbleck i-, »bruksomradet» etc. och äro sällan mera än något

tusental tunnland stora. Den framsynte Loi is De Geer utgjorde hänid ett undantag och

förvärvade betydande arealer.



NÅC;RA SKOGSl'OLI'1'ISKA PROBLEM FÖR NORRLAND 39

Under den tidsperiod, som inträdde omkring 1825, hade emellertid en

hel del märkliga faktorer tillstött. Man började då åter med kraft ägna

sig åt näringarna, hushållningssällskap inrättades, järnhanteringen främ-

jades, särskilt genom den då införda lancashiremetoden, vilken var av

synnerlig betydelse för skogshanteringen, och särskilda institut inrättades

för utbildning av teknici och skogsmän. Under sådana förhållanden bör-

jade man ånyo ägna sig åt sina bruk, och vad var naturligare än att

man med de från det nya skogsinstitutet utexaminerade elevernas hjälp

sökte upparbeta de nyförvärvade rekognitionsskogarna? Huru många

planer upprättades icke under denna tid med utlagda avverkningstrakter

för något hundratal år framåt på dessa skogar, och huru vinnlade man

sig icke om att med de unga jägmästarnas eller något senare med oba-

risternas hjälp skaffa ungskog pä kalhyggena. Man ser tydligt, att sedan

bruksägarna förvärvat rekognitionsskogarna intresset för skogsvården blev

ett annat, än då man blott köpte träkol från raserade bondskogar, för

vilka allt intresse saknades. Sedan blott skogsintresset en gång väckts,

bibehölls detta. Man inköpte närgränsande egendomar och satte även

dessa i stånd på samma sätt, som man tidigare gjort med rekognitions-

skogen, allt under tanke på att det sparade skogskapitalet skulle kunna

lösgöras under de är, då järnhanteringen möjligen kunde slå fel. På

detta sätt kommo järnverken, vilkas kolfångst under 16- och 1700-talen

medfört en skogsskövling, som ofta påtalats i riksdagarna, att bliva de

första skogshushållarna på de nyförvärvade egendomarna, som omdana-

des till välskötta bruksskogar. Även om man nu beklagar, att kronan

under trycket av den finansiella nöden 1815— 1820 beslöt avstå en del

av sina skogar, sä måste man erkänna, att detta handlingssätt dock

varit en av de märkligaste hävstängerna för åstadkommande av god

skogsvård.' Härför tala fortfarande de vackra bruksskogarna i mellersta

delarna av landet, ja, vittnesbörd givas längs hela norrländska kustlandet

ända upp till Kengis kolskogar uppe vid Torne älv, om att man genom

ett riktigt skogsbrukssätt även i de karga norrlandsskogarna kan erhålla

lika vackra ung- och medelålders bestånd som på Bergslagens medel-

goda skogsmark.

Bruksägarna sveko sålunda icke det förtroende staten visade dem, då

den på dem överlät sina skogar. Erfarenheten är en annan då skogs-

handlare, bönder eller andra enskilda förvärvade kronoskogar. Bond-

skogarna på Omberg, Edsmären, Mösseberg och framför allt de gamla

kronoparkerna på Öland, som såldes vid denna tid (40 k 50,000 har),

' Författaren saknar anledning att i detta samband beröra de storartade skogsodlingar,

som utfördes på kronans skogar i södra och mellersta delarna av landet. Ml exemplet från

dessa verkat synnerligen gott, är uppenbart.
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bestyrka detta.' Det är anmärkningsvärt att man nu vill återbörda de

välskötta rekognitionsskogarna, men om de vanskötta, ofta styckade,

försålda kronoparkerna talar man ej.

Vi hanu följt utvecklingen på bruksskogarna och återgå till trävarufirmorna

i Värmland och kringliggande landskap. De utvecklade all sin förmåga att

inköpa timmer, och man gick från den ena högre minimidimensionen till en

lägre allt under det man på många sätt såväl offentligt som enskilt beklagade

detta utödande av skogen pä ett minst sagt orationellt sätt. Några skogs-

lagar funnos icke. Den egendomsägande bonden hade erhållit dyrbara

vanor genom de inflytande penningarna och måste sälja ytterligare, om
han icke skulle skilja sig från sina nyförvärvade vänner, avstå från det

yppiga le\nadssättet och börja arbeta och spara, vilket då liksom i vår

tid icke var på modet. De av verken utsända timmeruppköparna gjorde

naturligtvis allt vad i deras makt stod för att köpa virke, och att alle-

handa medel användes för att förmå en gensträvig person att sälja sitt

virke, kan man icke betvivla. Under tiden .sjönk timmerförrådet i bön-

' I Uppsala län försåldes de små kronoparkerna Haga, Berga, Malma, Krislinge, Råby,

Örlösan, Flogsta och Hammarby, varjämte kronoparkerna Ramningshult, Högskogen och

Tierp förminskades utan vederlag.

I Södermanlands län såldes åtskilliga jagbackar jämte Klosters allmänning och delar av

Sörby kronopark.

I Östergötlands län såldes Eneby park, Skälgen, Gop eller Kopön, Östra Malmskogen

och en del av Veke kronopark.

Jönköpings län förlorade Kirsaberget.

Pä Gotiland skattelöstes kronoparkeriia Bo och Österudd, Fjälemyr samt holmarna Stora

och Lilla Grundet.

Pä Oland fördelades delar av kronoparken Norrlandet bland dem som förr åtnjutit mul-

betesrätt därstädes.

I Kristianstads län såldes kronoparken Sönnarlövs Kongsora.

I Göteborgs och Bohtislän såldes kronoallmänningen Brefjället.

I Älvsborgs län avyttrades kronoparken Masteskogen, Kroppefjäll och framför allt min-

skades Edsmären högst avsevärt.

I Skaraborgs län skedde de största försäljningarna. Kronoparkerna Kungslenaberg, Him-

melsberget, Stjelkaskogen, Mösseberg, Gryten, Binnebergsmo, Billingslidema, Koflymarken,

Anemossen, Billingen och Ormeskogen ha sålts, dock har av den senare en del lämnats

Göta kanal. Kronoparkerna Varaskogen, Kinneskogen, Tiveden, Sundsmarken, Furubacken,

Kungslena åsar och Stenåsen ha förminskats.

I Värmlands län ha Sörmo och Gränsjö sålts.

I Örebro län såldes kronoparkerna Jägarebacken, Hällebråten, Immetorp och en del av

Krämaremarken.

Slutligen ha mindre försäljningar ägt rum även i andra län, fastän dessa äro av mindre

betydelse.

Försäljningarna torde ha omfattat 40,000 ä 50,000 har och inkomsten för statsverket rör

sig omkring 25,000 kr. och därjämte en ärlig avgäld pä några tusen kr.

Se vidare J. O. von Engeström, Skogs- och jagtväsendet i Sverige intill 1870.
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dernas skogar, och slutligen fanns ej mera kvar, än att det, bildlikt

talat, lätt föll för pitpropshuggarens yxa eller inrestes i kolarens mila.

Men intet ont tinnes, som ej medför något gott. Tack vare den om-

ständigheten att på detta sätt även de minsta dimensioner kunde till-

godogöras blevo hyggena rensade och då uppspirade så småningom i

den goda skogsmarken de vackra ungskogar, som vi nu ha all anled-

ning att glädja oss åt. Vi ha glömt det sekel varunder skövlingen ägt

rum, och vi tänka blott på vad vi se för handen. Men under den tid,

då egendomen var berövad sin skog och sålunda hade ett högst redu-

cerat värde gick den ur hand i hand, tills den stannade hos ett bolag,

vars skogsmän sågo och påvisade de framtidsvärden, som man genom

träget arbete genom skogsodling, dikning och gallring kunde uppnå, allt

under det att virkesvärdena stego. Så småningom framstår egendomen

som en guldgruva. Mången tänker då på forna tider och skulle ha

önskat, att den ursprunglige ägaren icke fallit offer för frestelsen, utan

behållit egendomen, skött och ansat den på samma sätt som bolagens

skogsmän gjort och nu suttit där som en mäktig, självständig bonde.

Ja, det hade vi nog alla önskat, men i huru många fall har detta, oaktat

alla närliggande exempel, verkligen ägt rum. Frestelserna äro allt för

stora och skogskapitalet allt för lättrealiserbart.

Då ett förhållande nu har skapats, som man gärna skulle ha sett för-

ändrat, är det mänskligt att söka den skyldige. De flesta framhålla kö-

paren såsom den vilken lurat till sig skogseffekter och jord, en del hålla

före, att även ansvar bör läggas på säljaren, som varit allt för svag.

Förhållandet upprepas dagligen inför våra ögon vid varje tillfälle en

person råkat i svårighet, dä man oftast söker avleda orsaken frän offret

till någon av hans »affärsvänner». Men alla borde vara ense om, att

de som tagit reda på den utbrukade egendomen och satt dess skogs-

skötsel på fötter, ha bra litet att skaffa med egendomens föregående

olyckliga tid.

Mången gäng ha naturligtvis, sedan egendomshandeln tagit fart i

Värmlandstrakterna liksom senare i de norrländska länen, vilka vi nu

även skola beröra, hela egendomar med betydande skogar och jordbruk

sålts för en billig penning. Jag antager, att förhållandena voro som nu.

En del köp voro mycket billiga, andra voro rimliga, och de flesta an-

sågos högt betalda. Det är klart, att förhållandena då måste ha legat

mot säljaren, ty han kunde icke då såsom köparen överblicka situa-

tionen. Tidningar funnos ej, postgången var miserabel och intresset för

den utländska marknaden var ej så utvecklat som nu.

Då exempelvis de engelska tullarna föllo, borde väl detta ha medfört

ökade timmerpris, men detta märker man ej. Likaså borde väl prisen
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på råvaror ha stegrats, då virkesprisen i England gingo upj), men icke

ens detta märkes. Sannolikt berodde detta på att tillgången på råvara

var stor. Då firman Dickson icke längre fann timmermarknaden i Värm-

land lönande, flyttade den sin rörelse till Sandarne i Hälsingland, och

då även här konkurrensen ökades, anlades Baggböle vid Umeå. Så

länge företagareandan i Sverige var så liten, som den i verkligheten var,

voro råvarutillgångarna så stora att de väl räckte till utan att prisen

behövde höjas. Detta bestyrkes även av alla de anmaningar, som trä-

varuuppköparna fingo mottaga att komma för avslutande av aftarer.

Man var rent av rädd för att uppköparna skulle gå ens egen socken

förbi. Talrika äro de underhandlingar som föregingo köpen, vilka från

att omfatta träd eller timmer övergingo till försäljning av avverknings-

rätter, i allmänhet på femtio år. Då man studerar dessa gamla brev

förvånas man ofta över allt det omak säljarna gjort sig för att fram-

hålla det lämpliga i att ett köp åstadkoms just i den trakten. Sedan

köparna väl vunnits för saken, återstod för initiativtagarna att övertyga

alla delägarna i byn om, att försäljning av avverkningsrätten skulle ske.

Man måste komma ihåg, att byskogarna vid denna tid voro oskiftade,

varför en försäljning måste godkännas av varje bydelägare. Försäljnin-

garna kunde därför sällan ske genom överrumpling och antagligen icke

utan mycken övertalning.

Jag föreställer mig att denna övertalning stundom kunde erhålla allt

för enträgna former.

Sedan man väl kommit in pä köp av avverkningsrätter började egent-

ligen jobberiet. Endast i ytterst få fall köpte bolagen själva genom

avlönade ombud avverkningsrätterna direkt av bönderna. Mera van-

ligt var det, att jobbarna, som vanligen stodo bönderna närmare än

bolagen, passade det rätta tillfället för köp. Som jobbare uppträdde

ofta handlanden i orten, men stundom ser man en förslagen bonde upp-

träda, ja, lantmätare, länsmän, läkare, postmästare, folkskollärare m. fl.

vilka på ett eller annat sätt kunde uppnå den önskade kontakten. För

dessa gällde det då att hålla ned priset för säljaren för att sedan själv

kunna erhålla största möjliga reveny. Det bör i detta sammanhang på-

pekas att kvinnorna spelade en ytterst viktig roll vid försäljningarna.

Den ena hustrun såg huru den andra, vars man sålt den som värdelös

ansedda timmerskogen, hade pengar, som \id denna tid var en synner-

ligen sällsynt vara, särskilt i skogsbygden, och därför kunde köpa diverse

grannlåt, kläder o. d. Det var ju kvinnligt att önska sig lika fin som

grannhustrun. Då mannen sålunda bearbetades av såväl hustrun som

jobbaren, vilken kanske var hans högtbetrodde granne, så föll han i

regel rätt snart. Jag anser det visst icke otroligt, att härvid brännvinet
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spelade en betydande roll, särskilt under de tidigare köpen. Tidsandan

var sådan. Sedan Gustav den tredjes bränneriförordning upphört, blev

hembränningen vanlig, ja, prästerna uppmanades t. o. m. genom all-

männa påbud att förmana allmogen att ordentligt sköta denna hante-

ring, naturligtvis för att staten skulle få största möjliga skatteintäkt därav.

Detta är helt i stil med förhållandena under 1800-talets början, då de

sedliga och religiösa värdena stodo synnnerligen lågt i kurs, varför

de allmänna strävandena i många avseenden missriktades. Att man

snart insåg det orätta häri är helt naturligt, men att ute på landsbyg-

den dämpa den missriktade rörelse man igångsatt, var icke så lätt. Sär-

skilt i skogsbygden fasthöU befolkningen vid sina vanor, varför exem-

pelvis husbehovsbränningen först omkring 1880-talet torde ha försvunnit.

Brännvinet spelade sålunda en stor roll i allmogens liv och att det

ofta användes vid övertalningar och efter avslutade köp anser jag helt

naturligt, oaktat jag icke äger vare sig muntliga eller skriftliga bevis

härom.

Det bör ha sitt intresse att i detta sammanhang undersöka huru pris-

bildningen skedde och om de erhållna prisen voro skäliga. Om man

granskar bolagsstämmo- och styrelseprotokoll från denna tid, är det slå-

ende, att man städse står tvivlande och spörjande inför hela affärsställ-

ningen. Detta torde sammanhänga därmed, att trävaruaffärerna bundo,

efter den tidens måttstock sett, så betydande kapital. Först skulle virket

köpas i skogarna, en kommande vinter skedde utdrivningen och nästa

vår flottningen. Flottlederna voro emellertid ytterst bristfälligt rensade,

ledare och spardamniar saknades, och knappast annan flottningsmateriel

än båtshakar, koppel och dragg funnos. Flottningstiden var begränsad

till högsta vårfloden, varför man vanligen räknade med att 10 mils flott-

ning efter huvudälven skulle betinga två, ja, icke sällan tre år. Slut-

ligen kom virket ned till sin bestämmelseort i ej allt för vackert tillstånd.

Men liksom man i skogen vrakade varje stock som hade minsta rötfläck,

utgallrades obönhörligt allt under transporten skadat virke. Sedan det passe-

rat de gamla ramarna, som sällan lämnade högre sågutbyte än 40%, skedde

en hård nedkantning, varefter virket staplades i brädgården. Vid utlast-

ningen väntade en hård skärseld, om virkat på något sätt skadats under

torkperioden. Man kan tryggt påstå, att man på detta sätt erhöll ett

aldrig senare skådat virkesutfall, som rönte livlig efterfrågan i utlandet,

främst i England. Men den långsamma och dyrbara frakten med segel-

skutor och de opålitliga försäljningarna vid auktionerna i Londons doc

kor, där naturligtvis även tillgäng och efterfrågan bestämde priset, och

där man icke kunde under längre tid lagra virket, om priset blev för

lågt, allt detta jämte nyss anförda skäl gjorde, att trävaruaffärerna voro
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osäkra. Tillstötte svårigheter, kunde enorma förluster uppstå, varpå fin-

nas talrika bevis, men å andra sidan kunde en person utan någon annan

kvalifikation än god tur och god kredit göra lysande aft"ärer.

Man hade fått smak på dylika spekulationsaffärer i en tid, då liknande

aftarer hade gjorts, fastän rollerna då voro omkastade. Det var då det

mäktiga Ostindiska kompaniet, som förvärvade alster i östern för att sedan

sälja dem i vårt land ofta med enorm framgång, men även ofta med lika

stora förluster. P.nda sorgen var att kapitalet var så svårt att hop-

bringa. Men därvid erhöll man omkring 1850 god hjälp genom den

nya aktiebolagslagen, som var enda medlet för mindre förmögna, att

utan annan egen risk än det insatta kapitalets förlust deltaga i det på
denna tid väldiga hasardspelet. På samma sätt som personer i alla samhälls-

klasser och i alla läger nu kastat sig på spekulationer, som egentligen borde

ligga dem fjärran, så samlade dä mången sin sista styver för att skära guld

ur Norrlands skogar. Det lider dock intet tvivel om att mången afiar

grundades just för att åt en viss trakt skaffa bättre råvarupris eller för

att åt traktens egen befolkning bevara de beräknade hägrande vinsterna,

eller av andra bärande motiv. Emellertid kommo med vissa mellanrum

de dåliga tiderna, som utsorterade de mindre väl skötta företagen och

bidrogo till att flottleder, verk, transporter och försäljningssätt reforme-

rades.

De nu anförda förhållandena gjorde att man hade synnerligen svårt

att uppgöra de nu vanliga tillverkningskalkylerna. I stället prutade

man på bästa sätt och hoppades att inkomsterna skulle täcka utgif-

terna. En del orginalhandlingar, som jag erhållit, tyder på att även

de ledande männen ansågo förhållandena så ovissa, att råvaran ej kunde

betalas högre än vad som skett. Ett exempel är jag i tillfälle lämna.

Korsnäs bolag grundades 1856 av lantmätaren, löjtnant G. DE Laval,

som allmänt ansågs vara en arbetsam och rättrådig person. Under de

fem år han skötte verket, gjorde han sig känd som en skicklig och

framsynt man, som noggrant ägnade sig åt hela bolagets verksamhets-

fält. Han avgick 1861, emedan han önskade träda i spetsen för det av

honom bildade Ore elvs timmerdrivningsbolag, vilköt skulle inköpa virke,

utdriva och flotta detsamma samt sedan sälja det. Då DE Lav.-vl vid

denna tid inköpt ^/,o i Ejens skogsbolag, i vilket dessutom doktorerna

Levin och Hero. länsman Linderborg, handlanden Nvlén och herr Ros

voro delägare, och då dessa nyligen inköpt mycket stora avverknings-

skogar i Ore socken, låg det nära tillhands att timmerdrivningsbolaget

skulle förmedla utdrivningen av dessa personers skogar. De Laval av-

slöt också 1861 med Korsnäs ett 5-årigt kontrakt om leverans av åtskil-

liga hundratusen timmer vid Forshuvud i Dalälven till nedanstående
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pris. Samtidigt meddelas vad han för 17 fots rotstäende timmer beta-

lade Kjens bolag.

10" ii" 12" 13" 14" 15" 16"

öre pr k b f

De L.W.M. betalade Ejens bolag ... i,:! 2,1 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0

och erhöll i l'"orshu\-ud 7,3 g, 2 10, 3 9,7 g, 2 8,7 8, S

Det är väl sannolikt, att DE Laval, som ägde synnerligen god känne-

dom om trävaruförhållandena, skulle förskaffa sig ett gott pris, då han

frånträdde sin disponentbefattning i Korsnäs för att ägna sig åt sin egen

affär. I-lfter den tidens mättstock sett var priset också högt. Det är

mer än dubbelt så högt som man betalade i älvarna norr och söder om
Dalälven vid denna tid. Att priset var högt framgår även därav, att

då kontraktet utgick, prolongerades detsamma efter långa överläggningar

till år 1871, oaktat nu majoritäten i Ejens bolag övergått till det av fir-

man Grönwall & C:o ägda sågverket. Grada aktiebolag. Priset ansågs

sålunda sä högt, att Grada fann det förmånligare att låta Korsnäs köpa

timmer från Ejens bolag än att själv förädla det. Inom Korsnäs bolag

påtalades ofta detta oförmånliga kontrakt, som medförde högst avse-

värda förluster, men även leverantören fann det oförmånligt. De Laval,

som skötte sina avverkningar och flottningar ytterst omsorgsfullt och

ekonomiskt, nödgades begära och erhöll också 25 % rabatt på de pris

10, II och 12 tums timmer betingade i inköp och 33 ^/.<j % rabatt på

det grövre, men kunde dock ej uppnå något positivt resultat, varför

bolaget upplöstes.

Denna affär, som dock omfattade en tidsrymd av 10 är och som var

en av de största timmeraffärerna från denna tid, var sålunda icke av

ekonomiskt lysande art för någon part. Dyra omkostnader vid flott-

ningar och drivningar jämte oberäknade förluster vid försäljningarna bi-

drogo i allt för hög grad att gäcka beräkningarna. Denna affär saknar

avundsmän.

Man kan icke värja sig från den tanken, att om virket i stället spa-

rats i fem år och sålunda försålts och försågats under de goda åren

1870— 75, då råvaruprisen flerdubblades, då hade resultatet blivit ett

annat och då hade avundsmännen framträtt.

Så beroende äro trävaruaffärerna. Då virket köpes vet man egent-

ligen bra litet om prisläget, när varan en gång har sågats och skall

skeppas. Men just därför att förhållandena äro så osäkra, kan man förstå,

att en köpare såg till, att han höll sig på säkra sidan, och därför gjor-

des marginalen bred. Mången gång inhöstades därför mycket stora

vinster, men jag betvivlar att det varit bättre för landet, om margina-
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len varit mindre och konkurserna flera i de dåliga tiderna, varigenom

ett osäkerhetstillständ inträtt i skogs- och trävaruaffärerna. Då hade

resultatet blivit en klen penningevinst, uthuggna skogar och vanvårdade

verk och byggnader, ty en finansiellt blottställd skogs- och verksägare

är den största faran för skogarnas bestånd och för industriens sunda

utveckling.

Det är klart att ju närmare råvaran träförädlingsverket befinner sig,

desto kortare blir tillverknings- och risktiden och desto mindre kan

marginalen tagas. Likaså ansågs att marginalen kunde minskas om verket

ifråga hade betydande egna skogar och ii dessa ägde en reservfond, som

gjorde det möjligt att med större lugn möta tillfälliga prisväxlingar.'

Naturligtvis kan råvarupriset även ökas, om förädlingen fortsattes på

ett ekonomiskt lyckligt sätt till trämassa och papper eller till lådor,

stav o. dyl.

Alla dessa omständigheter ha legat klara för industriens män. Då
man emellertid insåg, att transportkostnaderna lade hinder i vägen för

verkens utveckling, om dessa förlades högre upp vid älvarna, slog man
sig i stället på att inköpa egendomar och utveckla förädlingen.

Det var egentligen omkring 1870— i88o, då skogsägarna visade sig

allt mindre benägna att sälja avverkningsrätter under så lång tid som

50 år, som verken i Norrland och Dalarna började köpa fastigheter ".

Man trodde då att motvilligheten mot de långa avtalen skulle resultera

i lagförbud mot dessa och man anade, att inskränkningen skulle bli av-

sevärd. Huru långt man skulle gå, visste man ej. Trävarubolagen, som

ursprungligen ej hade önskat köpa skogsmarker, enär de då skulle bli

nödsakade fastlåsa betydande kapital, samt erlägga fastighetsskatt och

andra onera, började nu med kraft kasta sig på egendomshandeln.

Villiga säljare fanns det gott om. Sågverkens penningtillgång var nu

en annan, än då man började köpa skog på 50-årig arrendetid. Men kon-

kurrensen var även på sina håll större. Man trodde därför att köpen beta-

lats väl och man förvånade sig då liksom nu under första skedet av krigs-

perioden 1 91 4— 1920 över att säljarna kunde få så mycket pengar för

sina fastigheter. Men detta räckte blott en kort tid. Man hade jäm-

fört de pris trävarubolagen betalt, med dem man .själv kanske några år

tidigare erlagt, då hemmanet inköpts. Då man nu erhöll mångdubbelt,

ja, tiodubbelt mera tyckte man priset var högt, och då uppstod en för-

säljningsfeber, som spred sig hastigt. Man kunde ju icke veta, huru

^ Ett verk som ägde egna skogar ansågs även kunna reglera råvaruprisen, om margina-

len skulle hota att bli allt for liten.

Vid denna tid hade även de sista lagarna om äterbörilningsrätt av fastigheter försvun-

nit ur svensk lag.
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länge detta förliälhinde kunde räcka, och säkert trodde mången sig kunna

göra en god aftar genom att sälja sin i skogsbygden liggande gård för det

höga priset och återköpa en billigare jordbruksegendom i en trakt, som
bolagsombuden ej besökt. Då en dylik manipulation av någon anled-

ning missl}'ckades, förstod man att man gjort orätt, då man fallit för

frestelsen och sålt sin fastighet eller sitt hemman. Dä kom missmodet,

som tager sig mångahanda uttryck, men som då liksom nu i våra da-

gar alltid riktar sig mot köparen. Men även många andra skäl än det

nyss anförda förefunnos. Främst låg nog då liksom nu prisfrågan. Allt

eftersom försäljningarna kommo i gång och prisen stego, fann säljaren

att grannen erhållit högre pris än han för sin egendom. Då hade av-

undsjukan en god grobädd och då utspann sig samma förhållande, som
under alla tider förekommit och som alltid kommer att upprepas vid

all slags handel; man önskar själv erhålla marknadens högsta pris och

man vredgas, när så ej är fallet. Vad man själv betalt, och huru man
.själv handlat, då man förvärvat sin egendom, tänker man ej på.

Emellertid var det en omständighet, som högst avsevärt inverkade

på egendomshandeln och som enligt mitt förmenande är huvudorsaken

till dels att stundom mycket låga pris betalades, dels att olika pris erla-

des för i övrigt likartade hemman i samma trakt blott med några få års

mellanrum. Denna omständighet bör sökas i sättet för flottningsbyggna-

dernas amortering. Under den tid, som omfattade arrendeskogarnes första

drivningsperiod måste flottlederna rensas. Då allmän flottled skulle an-

ordnas i ett vattendrag, uppskattades de kostnader denna reglering skulle

tlraga, varefter man uträknade de årliga amortcringsavgälder, som varje

reducerad framflottad stock skulle betala. Dessa amorteringsavgifter skulle

erläggas från det år, då flottleden togs i anspråk till och med det år,

då samtliga regleringskostnader jämte ränta erlagts. För att allt skulle

gå rätt tillväga, skötte länsstyrelserna om att dessa amorteringsavgifter

bokfördes. Då man vanligen hade 1 5 å 20-årig amorteringstid, och då

drivningar och flottningar i Norrland kommit igång på 60- och 70-talen,

var det helt naturligt att flottlederna skulle vara slutamorterade under

tiden 1880— 1900. Hade då en egendom sålts, innan flottleden amor-

terats, erhöll säljaren ganska liten summa per tunnland räknat, men så

mycket mera om försäljningen skett, sedan amorteringarna voro klara.

Det hade ovillkorligen varit av största betydelse om länsstyrelserna på sin

tid noggrant granskat amorteringsböckerna, som dock förvarades hos dem,

och givit dessa större ofientlighet. Då hade en säljare haft möjlighet

att dröja med försäljningen till dess lägligare tillfälle givits. Huru-

vida han i så fall gjort detta är en annan sak. Det är nämligen så

många omständigheter, som bestämma det psykologiska ögonblicket
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för en försäljning, om vilka en utomstående ofta saknar en rätt upp-

fattning.

Man får icke bortse från att köparna sökte bekonmia sin åtrådda vara

för billigaste möjliga pris. Sker detta under i övrigt hederliga former,

ser jag häri intet orätt; motsatsen skulle huvudmannen antagligen be-

teckna som trolöshet. Däremot vill jag på intet sätt taga skurkaktiga

affärer i försvar. Då sådana förekomma nu inför våra ögon och ofta

göras av män som knappast låtsa om eller rent av bestrida detta fak-

tum, sä kan man ej förvåna sig över att försäljningar förr skedde, som
säljaren inom kort insåg helst borde ha varit ogjorda. Men dä var det

för sent. Just däri ligger en av de omständigheter, som ställer egen-

domshandeln på ett annat plan än vanliga affärer. Har man sålt sin

egendom med alla dess minnen, där man vuxit upp och arbetat, sä är detta

något annat, än då man i en stad säljer ett hus eller då en vanlig leve-

ransaffar uppgöres. I staden kan man kanske lätt åter köpa ett ändå

vackrare hus, men en egendom, där man trivts, kan man icke så lätt åter-

förvärva. Och däri, att bolagen icke gärna sälja den en gång av dem
inköpta fastigheten, ligger en av de omständigheter, som göra försälj-

ningarna ansvarsfulla, men däri ligger även ett av villkoren för en ord-

nad skogsskötsel. Egendomar, som gå ur hand i hand, lämpa sig icke

för de uppoft"ringar, som oskiljaktigt äro förenade med skogsskötseln.

Skövling blir vanligen dessas lott.

Emellertid är ekonomisk skötsel av jord och skogsegendomar icke en

så enkel sak, som mången däri oprövad kanske tror. Det är få affärer,

som kunna sluka så stora pengar som egendomar, som så lätt kunna

exploateras och som så lätt kunna i grund förstöras. Detta gäller om
jordbruket, men i lika hög grad om skogsbruket.

Den som skall göra en skogsaffär vinstgivande, skall endera vara en

hänsynslös exploatör eller också en ekonomiskt och skogligt tränad man.

Trävarubolagen insågo snart, att det icke var förenligt med deras in-

tressen att exploatera de skogar, de med full äganderätt inköpt. De
hade kastat sig över egendomshandeln för att erhålla reserver, då kunde

man ju icke anse det rätt att skövla dem, ty då voro de ju icke längre

reserver. Men allt eftersom tiden led, framkommo personer, som talade

om att avkastning kunde erhållas från dessa skogar, och att denna var

betydligt större om skogarna voro i full växtkraft, än om de endast be-

stodo av utvuxna bestånd. Det var då man insåg att den gamla sko

gen skulle borttagas, dock på sådant sätt, att man icke omintetgjorde

skogens reproduktionsförmåga, och det var då trävarubolagen ansågo

det nödvändigt anställa särskilt utbildade skogsmän. Ökat intresse för

skogsvården spreds särskilt genom statens skogsförsöksanstalt, som på-
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visat vilka oerhörda virkesmassor, som kunde erhållas ur våra skogar

blott dessa omsorgsfullt skötas och gallras. Men redan innan dessa för-,

hållanden blevo mera kända, hade den norrländska trävaruindustriens

män börjat syssla med den brännande frågan om tillgodogörandet av

småvirket, vilket måste vinna avsättning, om skogsvård överhuvud taget

skulle vara möjlig. Man började då exportera pitprops frän våra norr-

landshamnar, man anlade kolugnar och slutligen började man bygga trä-

massefabriker. Genom det uppsving denna form av trävaruhantering

erhållit, är det möjligt att idka skogsvårdande avverkningar i betydande

delar av Norrland. Dock kan man i betydande delar av värt nordli-

gaste län ännu icke vinna avsättning för allt virke och sålunda icke

praktiskt taget tänka på skogsvärd.

Det lider intet tvivel, att de gamla norrlandsskogarnas virkesmassor

minskas högst avsevärt på samma gäng som de uppdragna unga be-

stånden framväxa med en kraft, som måste glädja varje fosterlandsvän.

Nu gäller det, om dessa nya skogar skola hinna växa ut, innan den

gamla skogen försvunnit. Detta är den stora frågan, och det är på den-

nas lösning alla skogsmän måste koncentrera sina ansträngningar. Det

är genom målmedvetna skogsodlingar, gallringar, ljushuggningar och för-

yngringshuggningar detta kan ske, men icke genom ängsligt sparande

av den gamla oväxtliga skogen eller genom extensiv skövling.

Trävarubolagen kunde liksom järnverken under 1 700-talet icke förvän-

tas utöva någon skogsvärd pä de marker, där de visserligen avverkade

träd, men där de icke ägde själva skogsmarken. Sedan sådan dock

förvärvats under slutet av förra århundradet, ha statsmakterna alla skäl

att förvänta, att dessa egendomar skola skötas lika väl som järnbrukens

skogar under liknande förhållanden.

Man har också all anledning att hoppas att det påbörjade målmed-

vetna arbetet i Norrlands skogar skall krönas med framgång, om del-

samma får utvecklas ostört till skogsproduktionens fromma.

Full säkerhet härför finnes lika litet nu som förr. Faror hota från

många håll. En dylik fara kan det ständiga talet om rekognitionssko-

garnas indragning vara liksom även tanken på socialisering. Men den

mest överhängande faran hotar dock från jobbarehåll. Liksom man under

50-årsköpens och fastighetsförvärvens tid stundom hade föga ansvars-

kännande säljare, hänsynslösa köpare och förvärvshungriga jobbare i alla

former och i skiftande yrken, så har man nu villiga köpare och skick-

liga mellanhänder, som önska försäkra sig om de sparade skogsreser-

verna, fastän dessa personer nu äro mera tekniskt utbildade och köpen

nu äro av vida större omfattning än förr.

Såsom jag tidigare framhållit är det ofta beklagligt, dä en bonde av-

4- Skogsviirtis/iireningens Tidskrift iq2t. Serien A.
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yttrar sin fäderneärvda gård. Han blir lätt rotlös och förlorar den reserv

av tillit till den egna kraften, som dock besutenheten giver. Det är

även ofta mindre glädjande då ett bruk, ett skogsbolag eller ett större

fastighetskomplex, som skötts väl, övergår till nya ägare. Ofta försvin-

ner den förut kända traditionen såväl beträffande skötseln av jord, sko-

gar och verk som i fråga om alla de människor, som där förut haft sin

trygga utkomst. Att helt undgå alla försäljningar är naturligtvis icke

möjligt och icke heller önskligt, sä länge det här i världen finnes fattiga

och rika och så länge en del personer sköta anförtrodda egendomar

bättre, andra sämre, men jag tror, att om var man ansåge att en egen-

dom ligger på ett högre plan än alla andra värdeföremål ej blott där-

för att den lämnar arbete och bärgning och i sig förvarar så många

kära minnen från tidigare, lyckliga skeden, utan även därför att själva

innehavaren är ansvarsskyldig för det sätt, varpå han sköter sin jord och

sin skog inför nutid och eftervärld, så bleve sannerligen jordförsäljning-

arna mindre talrika och skötseln bättre. Klasslagar och fanatism till för-

mån för egendomsskötseln fånga alltid en viss uppmärksamhet och åstad-

komma ett motvilligt arbete, men verkligt banbrytande arbete uppnås

icke genom restriktioner. Därtill fordras handlingskraft, arbetslust och

oförskräckt vilja att besegra de hinder av olika slag, som ofta resas

mot den målmedvetna, sunda skogshanteringen. (Forts.)
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NÅGOT OM SKOGSBOKFÖRING OCH
SKOGSSTATISTIK.

JÄMTE REDOGÖRELSE FÖR HURU DESSA FRÅGOR ORDNATS VID
NÄFVEQVARNS BRUK I SÖDERMANLAND.

Bokföringsteknikens stora framsteg under de senaste decennierna

spåras inom de flesta av våra viktigare näringsgrenar. Speciellt

är detta fallet inom industrien, där man på ett synnerligen mål-

medvetet sätt tillgodogjort sig de moderna bokföringsmetoderna och de

fördelar, som dessa erbjuda i avseende på kontroll och statistik. Be-

träffande skogsbruket måste man dock medgiva, att man i de flesta fall

står rätt främmande för modernare bokföring och, vad värre är, ofta

även för enklare sådan. Under senare åren hava dock landets större

skogsägare, först och främst Kungl. Domänstyrelsen för statens egna

skogar, sökt utarbeta goda och tidsenliga system för bokföring. Beträf-

fande landets mindre skogsägare förhåller det sig tyvärr helt annorlunda.

Den skogsbokföring, som av dessa användes — om överhuvud taget

någon speciell skogsbokföring praktiseras — torde nämligen i de flesta

fall vara skäligen enkel. Vanligen inskränker den sig till, att ett särskilt

konto för skogen upplägges i de handelsböcker, som användas för egen-

domen eller rörelsen i övrigt. Pä detta gemensamma konto föras alla

inkomster och utgifter sammanblandade utan möjlighet för ägaren att

därav vare sig hämta värdefulla statistiska uppgifter eller kunna utröna

på vad sätt en vinst eller förlust uppkommit. Ännu mindre kan bok-

föringen lämna honom någon upplysning om, huru en vinst möjligen

skulle kunnat ökas eller en förlust minskas eller helt undvikas.

Hur skall man då finna någon förklaring till denna mera inom skogs-

bruket än inom andra näringsgrenar existerande efterbliven het be-

träffande bokföringsfrågor? Förhållandet är så mycket anmärkningsvär-

dare just med tanke på de stora framsteg, som under senaste årtionden

gjorts inom olika områden av skogshanteringen.

Frågan är givetvis ej så lätt att besvara, då orsakerna nog äro av

växlande natur och i de flesta fall ytterst beroende av ägarens eget

intresse och förståelse för betydelsen av hithörande frågor. Den vikti-

gaste orsaken till skogshanteringens efterblivenhet ifråga om med bok-

föringen sammanhängande spörsmål ligger utan tvivel i det säregna
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sätt, varpå denna liushällning bedrives eller kanske riktigare hittills be-

drivits. Landets skogshushållning kan nämligen i stort sett anses hittills

hava varit av övervägande extensiv beskaffenhet, varvid landets under

föregående århundraden sparade skogstillgångar genom bl. a. kommuni-

kationsväsendets hastiga utveckling fått ökat värde och därigenom oftast

blivit föremål för en mer än lämpligt stark avverkning och i många fall

även för en osund spekulation. En skogsegendom har måhända tillfallit

ägaren genom arv utan ekonomisk uppoffring eller också förvärvats för

en så låg köpeskilling, att denna icke kan sägas stå i någon rimlig

proportion till det verkliga värdet eller till den inkomst, som kan er-

hållas vid en realisation. Antingen ägaren till ett sådant skogskapital

önskar ytterligare spara därpå eller han vid en högkonjunktur vill rea-

lisera det hela, saknas för honom den direkta anledningen till att ned-

lägga arbete och kostnader på en mer eller mindre invecklad bokföring.

I förra fallet har han sitt sparade kapital, som kanske ger honom en

efter hans förhållanden god årlig avkastning. Om denna avkastning står

i något rimligt förhållande till det i skogen bundna kapitalet intresserar

honom kanske mindre, bara han vet, att avkastningen även i framtiden

kan bibehållas v\d samma storlek. F. ö. kanske han ej vet, huru mycket

hans skog är värd, utan lever i den tron att han av sitt kapital får en

avkastning, som är fullt jämförbar med vad en annan näringsgren kan

lämna. I andra fallet, då ett skogskomplex förvärvats uteslutande i syfte

att fortast möjligt realiseras, finnes ju ingen anledning att komplicera ett

sådant företag med en onödig och tidsödande bokföring, då man utan

vidlyftiga kalkyler kan förutsäga, att en betydlig vinst måste uppstå vid

en realisation. Om denna ökas eller minskas några procent är av föga

intresse, blott rpan vet, att en god avans på affären kan erhållas.

Det är nämligen beskaffenheten hos det engagerade kapitalet och det

sätt, varpå den årliga vinsten eller nettobehållningen uppstår, som gör

skillnaden så stor mellan skogsbruket och andra näringsgrenar, främst

industrien. Så länge skogshushållningen går ut pä att realisera gamla

naturtillgångar, måste också intresset för, huru en vinst uppstår, och om
denna står i någon skälig proportion till engagerat kapital, vara mini-

malt. I samma mån som denna hushållning övergår till mera intensiv

och uthållig sådan, vill ägaren kunna jämföra den avkastning, han genom

direkta kapitalplaceringar i skogsbruket kan vinna, med den, som

eventuellt kunde erhållas genom att placera kapital i andra näringsgre-

nar. Då måste också behovet av en mera ordnad och rationell bok-

föring växa fram.

Att landets skogshushållning överhuvudtaget befinner sig i en sådan

övergångsperiod från extensiv till intensiv och uthållig skötsel är otvivel-
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aktigt. Den senare skiljer siy; ju från den föregående huvudsakligen där-

igenom, att man genom rationell vård av skogskapitalet söker att höja

den årliga avkastningen, samtidigt som man strävar efter att göra av-

kastningen jämn och uthållig. För att kunna genomföra dessa önskemål

är det absolut nödvändigt, att skogsägaren genom en systematiskt ord-

nad bokföring skaffar sig kännedom om, huru i rörelsen nedlagda ka-

pital förräntas, ock huru driftkostnaderna inverka på den årliga vinslen

eller nettobeliållningen. En viktig förutsättning för en rationell Jiushållning

med virkesförråden är dessutom, att skogsägaren genom statistiska upp-

gifter skaftar sig möjlighet att överblicka detsannuas växlingar årfrån år.

Detta framförallt från den synpunkten, att olämplig överavverkning ej må
ske, men även därför, att avkastningen i framtiden må bibehållas vid samma

storlek år från år. För den förvaltande personalen är det också av stor

betydelse att ständigt vara underkunnig om, vilka kvantiteter av olika

sortiniettt, som vid olika tidpunkter finnas upparbetade och färdiga för

försäljning.

Min avsikt med denna uppsats är att i korthet framlägga en del

synpunkter och visa hur jag tror att nyssnänmda önskemål be-

träfifande bokföringen på ett enkelt och överskådligt sä^t kunna uppnås.

Redan nu vill jag betona, att här framlagda förslag ingalunda göra

anspråk på att vara fullständiga eller lämpliga för alla skogsägare.

1^'ör frågan i sin helhet torde vara viktigast att hithörande spörsmål

börja diskuteras. Detta har visserligen redan förut skett i ett par

mindre uppsatser, dels i denna tidskrift och dels i Tidskrift för skogs-

vård i Norrland. Båda dessa uppsatser behandla dock den rena

skogsbokföringen mera ytligt och sakna dessutom praktiska anvis-

ningar om det sätt, varpå de rena bokföringstekniska frågorna böra

lösas. Jag syftar härvid speciellt på önskvärdheten av att ett genomtänkt

system med tillhörande blanketter finnes färdigt att använda för en even-

tuellt intresserad skogsägare. Utan detta är det otänkbart, att ett hos

en skogsägare förefintligt intresse för bokföringen kan omsättas till prak-

tiskt utförande, då man knappast kan förutsätta, att denne kan eller har

tid att i detalj tränga in i dessa frågor.

Det system, för vilket jag närmast kommer att redogöra, har uppgjorts

för Näfveqvarns Bruk i Södermanland och där tillämpats sedan år 1918.

När jag under år 1917 av Bruket anmodades att såsom skogsteknikor

biträda vid ordnande av dess skogsbokföring, hade Bruket redan för sin

industriella rörelse omlagt bokföringen efter fullt moderna linjer och ville

även för skogen ordna bokföringen efter samma system. Att för skogen

organisera en tillfredsställande bokföring var så mycket nödvändigare,

som Näfveqvarns Bruks skogsareal icke är större, än att dess virkes-
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produktion i största möjliga grad måste utnyttjas för att kunna fylla

Brukets årliga behov av olika virkessortiment. Det är också ett mycket

förtjänstfullt arbete, som Näfveqvarns Bruk under de senare åren nedlagt

pä organiserandet av sin bokföring både beträffande industrien, skogs-

och lantbruket, varför jag anser, att det använda systemet särskilt för

skogsmän bör vara av ett mera allmänt intresse och därför förtjäna ett

omnämnande.

Det första och viktigaste önskemålet, som i det föregående uppställdes

beträffande bokföringen, var, att ägaren genom denna skulle beredas

niöjligliet att överblicka det ekonomiska resultatet av sin skogshantering.

För att detta skall vara möjligt, måste han i första rummet äga känne-

dom om det kapital, som är bundet vid skogsbruket. Jag förutsätter tills

vidare, att detta är känt, och kommer att längre fram redogöra för,

hur ett sådant värde lämpligen bör erhållas för att kunna tjäna till led-

ning vid bedömande av resultatet. Bokföringens första uppgift blir alltså

att exakt ange, vilken avkastning i pangar markägaren har på sitt i sko-

gen nedlagda kapital, men den bör även lämna honom tillförlitliga statis-

tiska uppgifter angående kostnader för virkets utdrivning, dikning och

kulturer m. m. Jag vill kalla denna del av bokföringen för

MEDELSREDOVISNING.

Allteftersom man vill, att denna redovisning skall fylla större eller

mindre anspråk på noggrannhet eller så att säga »gå i detalj», kan det

vara lämpligt att ordna den på olika sätt. I mänga fall och framför allt

beträffande större skogsbruk kommer denna redovisning att rätta sig

efter speciella ändamål med skogsskötseln, varför det är svårt att uppställa

något generellt och för alla fall lämpligt system. Jag vill i första hand

redogöra för det system, som utarbetats för Näfveqvarns Bruk, vilket

system enligt min åsikt kan anses motsvara rätt stora fordringar på

precision och därför lämpar sig väl för större skogsbruk. Sedermera vill

jag även genomgå ett mera enkelt och lätthanterligt system, som mera

är avpassat för mindre och medelstora skogsbruk, där direkt skogligt utbil-

dad personal saknas, och där bokföringen kanske skötes av ägaren själv.

Vid Näfveqvarns Bruk har sedan ett par år för den industriella rö-

relsen använts ett bokföringssystem, som av bokföringsteknici kallas de-

cimalkortsystem. Av namnet framgår, att det är ett kortsystem, men det

skiljer sig från det vanliga därigenom, att ett enkelt kort ej upptager endast

ett konto, utan samtidigt har detta uppdelat i högst lO kolumner enligt

amerikansk kolumnmetod. För var och en av dessa kolumner eller under-

konton kan sedan, under förutsättning att man vill uppdela ett sådant
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ytterligare, uppläggas ett nytt kort med det förra kontot såsom huvud-

konto och med högst lO kolumner eller underkonton. På så vis kan man

fortsätta i det oändliga och sålunda gä huru långt som helst i detaljbok

föring. Systemet äskädliggöres genom följande schema, där detaljkonton

dock medtagits endast för skogen, som utgör en av rörelsens huvudgrup-

per och betecknas såsom kontot nr 3 i huvudboken.

Rörelsens liuvudgrenar eller hcvudkonion äro:

0. Aktiekapital och Fonder

1. Fastigheten

2. Industrien

3. Skogen

4. Lantbruket

5. o. s. v.

Skogens specialkonton.

3. Skogen.

30. Skogskapital

^i. Produkter

300 Markvärde

301 Ståndskogens värde

302 Lösa inventarier

Sio Timmer

ill Brännved

kastved

H2 Brännved

långved

3 1 3 Stubbved

314 Grenved

form

form

3100 Rotvärde

3101 Huggning

3102 Transport

3103 Försäljning

3104 —
31 10 Rotvärde

31 1 1 Huggning

3 1 1 2 Transport

3 1 13 Försäljning

3114 —
3120 Rotvärde

3 12 1 Huggning

3122 Transport

3123 Försäljning

3'24 —
3130 Brytning

3 13 1 Transport

3132 Försäljning

3133 —
3140 Hopsamling o.

huggning

3 1
4 1 Transport
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31. Produkter

32. Kulturer

33. Dikning

34. Administration

Arbetares natu

raförmåner

314 Grenved

315 Övriga produkter

3142 Försäljning

3'43 —
3 1 90 Props

3 19

1

Husbehovsvirke

3192 Skogsbete

31 3 Villebråd

3194

316 Virkeskapitalets tillväxt

317 Del av administration

318 Del av arbetares naturaförmåner

31g Del av övriga omkostnader

320 Röjning och hyggesrensning

321 Sådd, plantering och markberedning

322

327 Del av administration

328 Del a\ arbetares naturaförmåner

329 Del av övriga omkostnader

330 Stakning och avvägning

33

1

Grävning

332

337 Del av administration

338 Del av arbetares naturaförmåner

339 Del av övriga omkostnader

340 Tjänstemäns avlöningar

341 Naturaförmåner

342 Resor

343

350 Hyror

Ved

Mjölk
o'
352

353

36 Övriga kost- 360 Skatter

nåder 361 Arbetarförsäkrmgar

362 Kontorskostnader

363 Inventarieunderhåll

364 Del av bruksomkostnader

365 Skogsvägar

366 Indelning och taxering

367 Diverse

368

37. Arbeten för främmande avdelningar
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58. Skogshästar

39-

I fig. 1 visas iippslällniiigen av ett av dessa detaljkort, nämligen nr

^10 Timmer. Kolumnerna 3100— 3103 äro timmerkontots underkonton,

nämligen Rotvärde, Huggning, Transport och Försäljning. Kolumnerna

nr 3104—^3409 äro blanka, varför man under bokföringens gång och

utan att rubba föregående uppställning i detta system har möjlighet att

införa nya konton, t. ex. i detta fallet för aptering, inmätning el. dyl.

En alltför detaljerad uppdelning av kontona är dock icke att tillråda,

då detta mera bidrager till att öka arbetet med bokföringen än att

lämna motsvarande fördelar ifråga om överskådlighet eller ändamålsenlig

statistik.

För varje detaljkonto är upplagt ett debet- och ett kreditkort, som i

kortlådan placeras bredvid varann, men skiljas åt, förutom genom texten

även genom färgen. Det förra är tryckt på gult och det senare på vitt

papper. Frå}i grunduoteringsböckerna (kassabok och memorial) införas

alla primäruppgifter på de konton eller i de kolumner, som i schemat

äro angivna längst till höger. Vid bokslut, som kan göras t. ex. vid

slutet av varje månad, kvartal eller halfår, överföras eller sammandragas

posterna till konton, som i schemat stå längre åt vänster. På så vis kan

man, om man så önskar, för varje sådan tidsperiod få fram slutsummorna

på skogens huvudkonton, nämligen nr 30—39. För att uppfylla fordringarna

i gällande lag, enligt vilka alla grundböcker skola föras i bundna böcker,

införas dessa slutsummor månadsvis i en bunden bok uppställd i över-

ensstämmelse med schemats huvudkonton. Ur korten nr 30—39 eller

ur denna bundna bok kan man sålunda utan svårighet vid olika tidpunk-

ter överblicka sin aftärsställning, vilket i de flesta fall är av ett stort

värde.

Genom att varje konto förses med ett nummer underlättas icke blott

kortens sortering i kortlädan, utan även arbetet med fördelningen av en

post på t. ex. flera konton. En räkning eller avlöningslista, som i kas-

san bokföres med hela sitt belopp, uppdelas före bokföringen på de kon-

ton, som skola debiteras eller krediteras med angivande av kolumnens

nummer och motsvarande summa. För detta ändamål förses räkningen

lämpligen med en stämpel av det utseende, som fig. 2 visar. Kontoför-

delningen underlättas även därigenom, att ett särskilt schema uppgöres,

där dels kontots nummer och namn angives och dels i korthet anvisas

vilka slag av kostnader, som skola föras på olika konton. Ett sådant

schema har stor betydelse även i det avseendet att kostnadsfördelningen

blir mera enhetlig och systematisk, speciellt om arbetet med kostnadernas

fördelning är anförtrott åt flera personer.
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Kontofördelning
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verkning prickas pä särskilda listor (se fig. 3), där man i särskilda ko

lumner uträknar dels kubikmassan och dels rotvärdet efter vid taxering-

en upprättade tabeller, för vilka längre fram skall redogöras. Ur denna

tabell får man då fram just samma rotvärde, som man vid taxeringen

åsätt virkeskapitalet såsom ingående värde. Detta rotvärde får man dess-

utom i tabellen uppdelat för timmer och ved, vilka sortiment äro de för

Näfveqvarns Bruk viktigaste, och motsvarande belopp debiteras samtidigt

rotvärdeskontona för timmer och ved, nämligen nr 3100, 3110 och 3120.

Upparbetar man inom en skogsförvaltning även andra sortiment såsom

massaved, slipers, stolpar och kolved, torde det vara lämpligare att paral-

lellt med kontot nr 301 upplägga ett särskilt samlingskonto för alla pro-

dukternas rotvärden och förslagsvis kalla detta »årsavverkningens rot-

värdeskonto», i schemat betecknat med nummer 503. Alla stämplings-

posters rotvärden debiteras sedan detta konto, och vid årets slut upp-

delar man den totala summan på de olika produkternas resp. rotvärdes-

konton. Genom en dylik rotvärdesbokföring får man direkt fram, vilka

rotvärden, som genom årsavverkningen realiseras, och får man även dessa

rotvärden värdesatta efter samma pris, som använts vid taxeringen, vil-

ket är av stor vikt för räntabilitetsberäkningen. Genom årsavverkningen

minskas således årligen virkeskapitalet, men ökas detta samtidigt med

den ärliga tillväxten. För varje år bör därför kortet »Virkeskapitalets värde>

debiteras värdet av tillväxten. Samtidigt måste ett annat konto kredi-

teras och blir detta konto nr 316, »Virkeskapitalets tillväxt». Huru \'är-

det av den årliga tillväxten skall erhållas, kommer att redogöras för

längre fram. Genom ovanberörda sätt att bokföra dels den årliga avverk-

ningen och dels den årliga tillväxten får man vid årets eller avverknings-

periodens slut direkt fram den förändring, som kontot »Ståndskogens

värde» undergått. Summan av de vid årets början å kontona nr 300

—

302 angivna värdena är det sålunda, som under året skall förräntas.

Ett dylikt sätt att bokföra sina skogstillgångar erbjuder ett enkelt

och effektivt sätt att på jämförelsevis kort tid få en uppfattning om, i

vilken riktning företagna åtgärder i stort sett verka. Systemet erbjuder

nämligen möjlighet att fä reda på, huruvida det är förenat med mark-

ägarens fördel att öka eller minska den årliga avverkningen för att där-

igenom minska resp. öka skogskapitalet. Det är nämligen den årligen

bokförda tillväxten, som är utslagsgivande härvidlag, och genom detta

sätt att bokföra denna, kan man för varje år och för vissa kortare eller

längre tidsperioder se, huru denna för skogen i sin helhet ökas eller min-

skas. Förutom denna bokföring är det nödvändigt att t. ex. vart io:de

år inventera virkeskapitalet och på nytt undersöka tillväxten. Man får

då dels kontroll på sin bokföring, och värdefulla upplysningar angående

resultatet av sin skogsskötsel.
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Beträffande uppdelningen av kontot nr 31, Produkter, måste denna i

varje fall rätta sig efter de olika slag av produkter, som olika år och
inom olika skogsförvaltningar avverkas. Något av undarkontona 310

—

315 kan således vissa år tänkas bli överflödigt under det att i stället

andra kunna vara lämpliga att införa såsom t. ex. Massaved, Slipers,

Stolpar etc. Huru kostnaderna för t. ex. timmer skola fördelas å kolum-
nerna 3100—3103 torde vara tydligt utan närmare förklaring. I kolumn
nr 3103 »Försäljning» föres å kreditsidan inkomster genom försäljningar

och på debetsidan eventuella försäljningsprovisioner och rabatter. För
kontona stubbved och grenved har ej någon särskild kolumn upplagtr
för rotvärde beroende på, att något sådant ej ansetts böra upptagas fös

dessa sortiment vid taxeringen och ingår sålunda ej heller i ståndskogen-
värde. De tre .sista kontona 317—319 av Produkters konto ha resers

verats för andelar i administration, arbetares naturaförmåner och övriga
omkostnader. Vart och ett av dessa bör vid årets slut fördelas å de
olika produkter, som under året upparbetats och bör fördelningsgrunden
därvid baseras på den kvantitet, som upphuggits av olika sortiment. Vill

man dessutom taga hänsyn till, att olika sortiment eventuellt kräva större

eller mindre andel av de-ssa allmänna omkostnader, kan nyssnämnda för-

delningsgrund även korrigeras med härför lämpade reduktionstal.

För de båda kontona 32 och 33 Kulturer och Dikning har uppdel-
ningen inskränkts till ett mmimun, då dessa förvaltningsåtgärder icke

ansetts intaga någon dominerande ställning. I det fall att större kalmar-
ker förefinnas, vilka skola bli föremål för kultivering eller att större dik-

ningsföretag planeras, kan man tänka sig ytterligare uppdelning av dessa.

Denna uppdelning bör då inriktas på, att dels sådana omkostnader, som
vid arbetenas avslutning skola överföras på kapitalkontona, skiljas från

sådana, som kunna betraktas såsom årliga förvaltningskostnader, och
dels att kostnaderna i statistiskt avseende föras så, att de för framtida
arbeten av samma slag kunna tjäna till ledning vid kostnadsberäkningar
och kalkyler av olika slag. En sådan uppdelning måste i varje fall rätta

sig efter förhandenvarande förhållanden och bör sålunda här ej bli före-

mål för någon närmare diskussion.

Beträffande kontot nummer 34 Administration med sina kolumner
340—342 torde ej vara mycket att säga. En särskild kolumn har här
upplagts för naturaförmåner, dä sådana äro rätt vanliga och till stor del

lämnas från andra avdelningar inom rörelsen. Lantbruket lämnar t. ex.

mjölk, spannmål, odlingslägenheter och fria skjutsar. För sådana förmå-
ner måste lantbruket krediteras och detta konto debiteras. Beträffande
fri vedbrand förfares på samma sätt genom att kreditera nr -,ii eller
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312 i kolumn 3113 eller 3123. Med kontot nr 35 Arbetares naturaför-

måner och dess underkolumner blir förfaringssättet enahanda.

Kontot nr 36, Övriga kostnader blir ett samlingskonto för alla kost-

nader, som ej kunna hänföras till föregående. Ett sådant konto kan

dock lätt bli alltför omfattande och bör detta förhindras genom att för

viktigare kostnader uppläggas självständiga konton. Så kan tänkas

beträffande skogsvägar eller indelning och taxering. Bestämmer man sig

för att återkomma med taxeringen vart io:de år, bör under ett sådant

år detta konto uppdelas i kolumner t. ex. linjestakning, avfattning, tax-

ering, kontorsarbete och diverse. För sådana omkostnader, som dels bli

rätt omfattande och dels återkomma periodvis, bör hela kostnaden ej

avskrivas samma år utan bör man i stället uträkna den loåriga annui-

teten och årligen avskriva endast denna. Återstoden bör balanseras till

nästa är, då på nytt samma annuitet avskrives. I annat fall kan en så-

dan stor utgiftspost avsevärt nedsätta ett visst års nettoavkastning och

förrycka räntabiliteten.

De tre senaste avhandlade kontona nr 34, 35 och 36 äro rena i\ k.

omkostnadskonion, d. v. s. sådana på vilka i regel ej några inkomster

inflyta. Samtliga kostnader, som under året förts på dessa konton, skola

vid årets slut betalas av sådana, från vilka inkomster erhållits, och är

detta i första hand från Produkters konto. På olika slag av produkter

fördelas dessa kostnader i mån av de kvantiteter, som av olika slag

avverkats.

Sedan räkenskaperna för året äro avslutade och man alltså fått fram

nettobehållningen, uträknas lätt räntabiliteten genom att sätta nettovinsten

i procentförhållande till kapitalkontots ingående värde. Då idealförhållan-

det med normal årsavverkning och tillväxt näppeligen är tänkbart att

någonsin uppnå, måste man alltid vara beredd på att före uträkningen

av nettovinsten undersöka vilka förändringar, som de båda kapitalkon-

tona genom årets arbeten undergått. Beträffande markvärdet har förut

redogjorts för, hur detta t. ex. genom dikningar kan ökas, och hur ett

dylikt ökat värde bör bokföras. De förändringar, som skogskapitalet un-

dergår frän ett år till ett annat, bliva i regel större ju mera onormalt

virkeskapitalet är sammansatt. Innan en räntabiiitetsberäkning göres måste

därför nettovinsten beräknas med tanke på att årsavverkningen står i

rätt förhållande till den årliga tillväxten. Har r. ex. årsavverkningen un-

der ett år varit större än tillväxten genom att ett överskott på gammal

skog avverkats, betyder detta att skogskapitalet minskats med värdet

av den skog, som blivit avverkad utöver tillväxten. Ett sådant överskott

är följaktligen en kapitalrealisation och bör bokföras såsom sådan. Över-

skottet bör krediteras Förlust & Vinst Kontot, som i detta fall är nr 3,
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»Skogen» och debiteras nr o »Aktiekapital och Fonder». Har avverkning-

en däremot understigit tillväxten, betyder detta en kapitalanhopning,

och bör värdet av skogskapitalets konto ökas med skillnaden mellan den

verkliga tillväxten och årsavverkningcn. Bokföringen ger pä sä sätt ett di-

rekt utslag för den förvaltande personens förmåga att avpassa arets av-

verkning sä, att gammalt övermoget virke realiseras, och växtkraftiga

bestånd bibehållas. Härigenom ökas tillväxten och i samma mån vinsten,

under det att ett motsatt förhällande uppstår, om avverkningen förlägges

till yngre växtliga bestånd. På samma sätt är förhållandet, om onormalt

stora kalhyggen under ett år kultiverats. Kostnaderna för sådana arbeten

äro att hänföra till kapitalplacering. Normala kulturkostnader däremot

böra hänföras till ärliga driftkostnader.

Den uppställning för medelsredovisningen, som i det föregående av-

handlats, är uppgjord med hänsyn till mera noggrann bokföring och måste

nödvändigt fordra mera ingående kännedom om bokföringsteknik. Den

lämpar sig sålunda endast för större egendomar, där tillgång till skolad

personal finnes. För en mindre egendom, där sådan personal saknas, eller

där mindre vikt måste läggas på detaljbokföring, är förut relaterade kort-

system ej att förorda. För en dylik egendom är lämpligare att för sko-

gen upplägga ett särskilt konto och att kalla detta t. ex. Skogens Drift-

konto. Kontot upplägges i en separat bok, som uppdelas i kolumner

enligt amerikanskt journalsystem. Boken utgör ett konto för sig i hu-

vudboken i analogi med t. ex. Ladugårdens, Smedjans eller Trädgårdens

konto och kan utan vidare inpassas i det vanliga dubbelt italienska systemet.

Skillnaden är endast den, att det förlagts till en separat bok och att

en fördelning av utgiftsposterna efter olika kategorier skall genom ko-

lumnsystemet möjliggöras lättare, än genom att i huvudboken upplägga

ett konto motsvarande var och en av dessa kolumner. Hur en sådan bok

förslagsvis kan uppläggas åskädliggöres av fig. 4, som föreställer ett upp-

slag i densamma.

*

Betydelsen av att ständigt äga kännedom om virkeskapitalets samman-

sättning eller dess fördelning å olika åldersklasser kan icke överskattas.

Kännedom härom är nödvändig, om man pä ett ändamålsenligt sätt skall

kunna planlägga sina avverkningar. Vid sidan om den förut genomgångna
medelsredovisningen bör alltså föras en frän denna helt skild bokföring,

som jag vill föreslå att kalla

VIRKESSTATISTIK.
Virkesstatistikens uppgift blir att på ett överskådligt sätt visa de för-

ändringar, som det i skogen växande virkeskapitalet är från är under-

st SkogsvårdKforeningtns Tidskri/t iq2l. Serien .\.
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gar till följd av växlingar i storleken av den årliga tillväxten och av-

verkningen. Denna torde lämpligast kunna uppläggas på kortsystem och

användes vid Näfveqvarns Bruk en uppställning av dessa kort, som fram-

går av fig. 5. Förandet av virkesboken förutsätter dock en taxering av

virkeskapitalet, vilken taxering dels lämnar upplysning om virkeskapita-

lets fördelning ä olika åldersklasser och dels massatillväxtprocenten inom

varje åldersklass. Den förutsätter även, att allt virke, som under året

avverkas, upptaxeras till sin kubikmassa, och att denna fördelas å olika

ålderklasser. Efter denna taxering fördelas kubikmassan på olika ålders-

klasser och införes på kortens debetsida såsom ingående balans. Sedan

årets avverkningar äro slutförda, sammanställes och fördelas hela den av-

verkade kubikmassan på olika åldersklasser och uppföres i motsvarande

kolumner på kortens kreditsida. På debetsidan uträknas efter vid tax-

eringen funna massatillväxtprocenter totaltillväxten inom varje åldersklass.

Härefter uträknas på debetsidan behållningen eller utgående balansen,

vilken under kommande driftår införes såsom ingående balans.

Genom att på ovan skisserade sätt årligen få fram virkeskapitalets för-

delning å åldersklasserna och eventuellt även genom grafiska meto-

der ytterligare tydliggöra fördelningen, underlättas i hög grad förvaltnin-

gen, och blir det även lätt för personalen att dels veta inom vilka ål-

dersklasser avverkningarna företrädesvis böra bedrivas för att uppnå ett

normaltillstånd, och dels kunna kontrollera att ej överavverkning eller

kapitalanhopning sker. Förandet av en dylik virkesbok är också av syn-

nerligen stort värde med hänsyn till en förut uppgjord avverkningsbe-

räkning, då virkesboken på ett objektivt sätt kan ge anvisningar om
lämpliga korrigeringar av den ärliga avverkningen. Med stöd av denna

virkesstatistik är det ingen svårighet att för varje år uppgöra en avverk-

ningsberäkning, som sålunda bör bli av betydligt större värde än de av-

verkningsberäkningar, vilka t. ex. för statens skogar uppgöras för en tid

av 20 år framåt. Att såsom nu ofta sker göra omfattande och dyrbara

taxeringar och härpå grunda avverkningsberäkningar för 10 och ända

till 10 ä 20 år framåt och sedan endast använda därvid funna sififror såsom

ledning för det subjektiva omdömet vid årsavverkningens uttagande måste

betraktas såsom ett dåligt utnyttjande av de siffror och uppgifter, som

med dryga kostnader erhållits.

Vill man i mera vetenskapligt intresse \-tterligare utnyttja de möjlig-

heter, som en dylik virkesstatistik erbjuder kan man fördela kubikmas-

san icke blott på åldersklasser utan även på boniteter och skiften. Den

kan då i framtiden bli en intressant och betydelsefull statistik beträffande

olika markers avkastningsförmåga. Det årliga arbetet med årsavverkning-

ens och tillväxtens fördelning å så många klasser blir dock mera be-
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tungande än nödvändigt och torde i allmänhet ej vara att förorda. Har

man däremot stora och högproducerade skogsarealer och vill öka noggrann-

heten i sin förvaltning till den grad, att olika omloppstider fastställas för

olika bonitcter och till följd därav skilda avverkningsberäkningar upprättas

för varje bonitet, då är en uppdelning jämväl i boniteter nödvändig.

De fördelar, som förandet av en dylik virkesbok erbjuder, torde många

gånger uppväga det arbete, som är förenat därmed. Genom att syste-

matisera sådana arbeten, som måste ligga till grund för dess förande,

torde dessa också kunna göras mindre betungande och i samma män
även mindre kostbara.

Skogsbokföringen hade även en tredje uppgift, nämligen den, att hålla

den förvaltande personalen underkunnig om, vilka kvantiteter av olika

sortiment, som vid olika tidpunkter finnas upparbetade och färdiga för

försäljning. En dylik uppgift bör enklast kunna nås genom förande av en

VIRKESJOURNAL.
Pä kort av samma storlek som för virkesboken och av den uppställ-

ning, som framgår av fig. 6 införas för varje månad de förändringar,

som de upparbetade virkesprodukterna kvantitativt undergått. För varje

sortiment upplägges ett kort och antecknar man på kortets snibb sorti-

mentets namn t. ex. Timmer. Genom att för varje månad på kortet in-

föra vad som upparbetats och avforslats och sedan uträkna behållningen,

vet man sålunda huru stora kvantiteter, som finnas upparbetade och

kunna transporteras eller som äro färdiga till försäljning.

För olika sortiment använder man olika måttenheter, som å kor-

tet anges. Därvid bör i stort sett användas samma enhet, som använ-

des vid bortsättning av huggning och körning, t. ex. för timmer an-

tal, för brännved m' (Im) eller klipp, om veden hugges t. ex. i form av

långved. Att i virkesjournalen redovisa timret i f^ toppmått är olämpligt,

då huvudsaken är att få reda på antalet, som finns upparbetat, och un-

gefar var det ligger. Att redovisa timret i kubikfot toppmått vore att

utan egentlig nytta komplicera arbetet till den grad, att det i praktiken

blir omöjligt att medhinna bokföringen utan åsidosättande av viktigare

arbeten.

Virkesjournalen föres på kontoret eller av ägaren själv, då härigenom

en betydelsefull kontroll erhålles på den bevakande personalen. För

journalens förande lämnas av skogvaktaren eller den person, som har

närmaste tillsynen över skogsarbetena, månadsvis rapport över i skogen

utförda arbeten. Denna rapport kan lämpligen uppställas enligt det for-
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imilär, som anges i fig. 7. Pä en och samma rapport upptagas då alla

sortiment, som inom en bevakning bearbetats. För att öka kontrollens

effektivitet är det lämpligt att vid större bevakningar uppdela dessa efter

naturliga gränser i mindre områden eller skiften.

En inventering av upparbetade produkter är ur kontrollsynpunkt nöd-

vändig att verkställa en gäng om året. Då tidpunkten för inventeringar

i allmänhet brukar förläggas till årsskiftet, men denna tidpunkt beträffande

skogsbruket är mindre lämplig, genom att denna tidpunkt sammanfaller

med den för skogsarbeten i allmänhet mest brådskande, torde det vara

lämpligare, att virkesjournalen föres efter hushällningsår och icke efter

kalenderår. Ett hushållningsår bör då räknas från den i okt. till 30 sept.

följande år. Inventeringen av upparbetade produkter är lätt att göra i

slutet av september, då relativt små kvantiteter finnas i skogen och driv-

ningsarbetena för kommande vinter ännu ej hunnit att komma igång

i någon större utsträckning.

Av stor fördel anser jag det vore, om även den ovanberörda penning-

redovisningen kunde föras efter hushållningsår i stället för som nu sker

efter kalenderår. Något egentligt hinder härför torde ej föreligga, då

vederbörande taxeringsmyndighet ej kan lägga hinder i vägen för en så-

dan anordning eftersom gällande lag angående skogsvårdsavgift och skogs-

accis ej innehåller någon bestämmelse om, att redovisningen skall ske

efter kalenderår. Den största fördelen med en sådan anordning skulle

otvivelaktigt vara, att inkomster och utgifter under ett hushållningsår

komma att hänföra sig till samma kvantitet upparbetade produkter. Så

är icke fallet, om redovisningen sker efter kalenderår, och detta förfarings-

sätt kan avsevärt förrycka årets nettobehållning, om avverkningarna

under olika år nämnvärt växla. En korrigering kan givetvis i bokföringen

äga rum genom att vissa utgifter och inkomster balanseras från ett år

till ett annat, men ett dylikt tillvägagångssätt är besvärligt och icke

att rekommendera. I analogi med penningredovisningen och virkes-

journalen bör även virkesboken föras efter hushållningsår. Att för

skogsbruket övergå till en sådan redovisningsperiod torde fullt kunna

motiveras av den säregna ställning, som denna hushållning i flera avse-

enden intar i jämförelse med t. ex. industrien. Den enda olägenheten,

som en sådan omläggning skulle medföra, torde vara, att man för skogs-

bruket ej får samma hushållsperiod som för industrien, om dessa be-

drivas parallellt, men en sådan olägenhet torde vara minimal och i varje

fall av övergående natur.

Av stor betydelse ur bokföringssynpunkt är att samtliga från skogen

utlämnade produkter bli bokförda, fläremot syndas i de flesta fall mycket.

Ved och byggnadstimmer utlämnas vanligen i stor utsträckning till går-
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dcns eget belio\ , till airendatorcr och torpare utan att bli i böckerna

antecknade ocli utan att skogen blir gottskriven härför. Om bokföringen

för samtliga näringsgrenar är bristfällig och utlämningen sker till olika

grenar inom samma förvaltning betyder det mindre, men någon exakt

uppgift på, hur den ena av dessa näringsgrenar bär sig i förhållande till

en annan, kan aldrig erhållas. Det är fördenskull av den allra största

betydelse, att alla utlämningar av virke ske genom den bevakande per-

sonalen och att denna till bokföringsavdelningen rapporterar alla utläm-

ningar, som göras, för att dessa skola kunna införas i memorialen och

sedan ingå i bi)kförint>en i vanli>> ordninsj.

Under den föregående diskussionen av bokföringens olika detaljer har

förutsatts att skogskapitalet d. v. s. värdet av marken och den därå

växande skogen är känt samt likaledes tillväxtens storlek i massa och

värde. Innan dessa storheter äro bekanta, är ändamålet med en enligt

föregående bedriven detaljerad bokföring omöjligt att uppnå. Skall man
kunna utnyttja de fördelar, som en dylik bokföring erbjuder måste alltså

denna föregås av en taxering, som visar ägaren storleken och värdet av

det i skogsbruket bundna kapitalet, och huru detta årligen tillväxer.

En dylik taxering bör ske genom s. k. beståndstaxering av minst io%'

av virkeskapitalet. För att underlätta uträkningen av de olika beständens

kubikmassor och värden uppgöras lokala kubikmasse- och rotvärdes-

tabeller, som ange kubikmassan och rotvärdet för varje dimensionsklass

enligt tabell I. Önskar man större noggrannhet och äro förekommande

stamformer mera varierande, kan en dylik tabell uppdelas i olika klasser.

Efter dessa tabeller uträknas kubikmassan och rotvärdet å varje be-

stånd. Samma tabell användes sedan vid uträkning av ärsavverkningens

storlek och rotvärde, vilka båda storheter därvid bli beräknade efter

samma grunder som vid inventeringen. Vill man ej själv ha arbete med
uträkning av dylika tabeller, kan t. ex. den av professor T. Jonson ut-

givna massatabellen i fickformat med fördel användas. Den bör dock

kompletteras med rotvärden å olika dimensioner. Sedan varje bestånds

kubikmassa och rotvärde uträknats, sammanföras dessa åldersklassvis,

varigenom summa kubikmassa och rotvärde erhålles för varje åldersklass.

Summan av de förra införes såsom ingående balans i virkesboken, och

summan av de senare utgör ståndskogens värde och införes å kortet nr

301. Vid stora skiljaktigheter beträffande markbeskaffenheten är även

att förorda en uppdelning av dessa sammandrag på olika markslag eller

boniteter. Ett dylikt sammandrag över kubikmassornas fördelning å olika
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åldersklasser och bonitcter kan lätt uppläggas grafiskt i förhållande till

resp. arealer och erbjuder dä ett mycket överskådligt material för studium

av, varest den årliga avverkningen lämpligen bör förläggas. (Fig. 8). l'-tt

på så vis uppgjort sammandrag av virkcskapitalet lämnar även möjlighet

till bonitetsvis uppgjorda avverkningsberäkningar, och. genom att årligen i

virkesstatistiken bokföra avverkning och tillväxt kan man ocksii för varje

år utan större arbete uppgöra en avverkningsberäkning. En dylik avverk-

ningsberäkning är också av betydligt större värde än en avverknings-

beräkning, som uppgöres att gälla för 20 år framåt.

Samtidigt med taxeringen av de olika skogsbeståndens virkesmassor

bör även en undersökning av massatillväxtprocenten göras för olika ål-

dersklasser. I likhet med de sammandrag som uppgjorts beträffande ku-

bikmassor och rotvärden göres även liknande sammandrag över tillväx-

tens fördelning å olika åldersklasser och eventuellt även boniteter och

skiften. De funna massatillväxtprocenterna inom olika åldersklasser läg-

gas till grund för beräkning av de olika åldersklassernas absoluta massa-

tillväxt. För att erhålla denna för ett visst år tillämpas den funna till-

växtprocenten inom en åldersklass på motsvarande enligt virkesboken

under samma år bokförda virkesmassa.

I det föregående har betonats vikten av att känna värdet av de i skogs-

bruket bundna kapitalen. Det torde dock böra påpekas, att dessa värden

givetvis kunna erhållas på andra och kanske även på enklare sätt än vad

här föreslagits. Huru dessa erhållas är dock av underordnad betydelse

för systemet. Huvudsaken är att man erhåller ett kapitalvärde, som
kan läggas till grund för och även användas under den löpande bokfö-

ringen. Har man ett skogskomplex, inom vilket drifningsförhållanden äro

mycket olika, böra även skilda slutvärden användas för dessa. I annat

fall kan räntabiliteten bli väsentligt beroende av om avverkningarna olika

år förläggas till trakter med billigare eller dyrare drivningskostnader. I

förra fallet erhålles en högre räntabilitet än i senare fallet.

Förut har framhållits att det är den ärligen bokförda tillväxtens stor-

lek, som är utslagsgivande vid bedömande av resultatet av olika åtgär-

der. Förläggas årets avverkningar till den äldsta skogen och till sådana

bestånd, som behöva gallras, blir endast sådant virke avverkat, som
växer med den lägsta procenten, under det att de tillväxtkraftiga bestån-

den få tillvä.xa ytterligare. F"ör en felaktigt förlagd ärsavverkning i t. ex.

medelålders skog med högre tillväxt reagerar bokföringen på samma sätt.

Häri ligger ur kontrollsynpunkt den stora betydelsen av en på dylikt

sätt förd virkesstatistik. Det torde nämligen ej vara uteslutet att syste-

met skulle kunna läggas till grund för tantiéme-beräkning för den för-

valtande personalen och därigenom bli till stor nytta för skogsägaren,
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men även på många håll hälsas välkommet av den förvaltande persona-

len. En tantiéme-beräkning inom skogshushållningen anses med rätta så-

som mycket vansklig, och den är helt visst också omöjlig att införa utan

en effektiv bokföring av både penningmedel och virkeskapital. Skall ett

dylikt system vara tänkbart, är det dock nödvändigt, att bokföringen

noggrant kontrolleras av en myndighet, som står över den förvaltande

personalen, och att effektiv kontroll sker på förvaltarens åtgärder och

rapporter. Endast med dylika förutsättningar är ett tantiémesystem tänk-

bart.

Näfveqvarns Bruk, som nu i två år använt denna mera detaljerade

skogsbokföring och därmed visat, att systemet utan större kostnader

praktiskt kan tillämpas, är värt allt erkännande för det stora arbete, som

nedlagts därpå och det livliga intresse, som visats för detsamma. För

att ytterligare förbättra systemet och även söka höja intresset för skogs-

bokföring hos flertalet av landets privata skogsägare vore det av ett

ofantligt stort värde, om Sveriges skogsägareförbund ville upptaga frågan

till vidare behandling och bland sina medlemmar sprida kännedom om

frågans stora betydelse.
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NÅGRA SKOGSPOLITISKA PROBLEM
FÖR NORRLAND.

II. Norrlandsfrågans utveckling.

I

en förey;åendc- artikel i denna tidskrift har jat; redogjort för de för-

hållanden, som voro förknippade med den svenska trävaruindustriens

frammarsch. Nu är det min avsikt att i korthet redogöra för den ut-

veckling Norrlandsfrågan erhållit och antyda de förändringar, som äro

önskvärda, för att de gynnsammaste möjliga skogliga resultaten i våra norra

skogsbygder skola kunna uppnås. Vid mitt studium härav har det varit

nödvändigt att undersöka utvecklingen i allmänhet i vårt land under de

senaste hundra eller tvåhundra åren och jag har därvid följt redogörel-

serna i vår officiella statistik och i den av G. SUNDBÄRG redigerade

»Emigrationsutredningen» (betecknad E. U.),^ vartill jag hänvisar. För

att mera lättvindigt kunna klarlägga en del fakta, har jag tillåtit mig

att gratiskt återgiva en del tabeller ur dessa arbeten.

Under äldre tid ända intill 1850- ja intill 1870-talet var jordbruket vår

modernäring på ett helt annat sätt än vad nu är fallet. (Se fig. i). Man
arbetade på jorden, därför att man då hade den nu oftast försvunna

kärleken till hembygden och jorden och därför att man ansåg att denna

dock, trots de svåra missväxtåren och trots det dryga arbetet, dock var

det säkraste medlet att försörja familjen. Genom nyodlingar och utvidg-

ning av jordbruken sökte man ersättning för vad som kunde brista per

tunnland räknat under svaga är. Detta var förr mera nödvändigt än nu,

enär man då, d. v. s. före 1850, icke hade våra nutida transportmedel,

som i händelse av missväxt i en landsända överföra brödet från en lyck-

ligare lottad trakt till en annan mindre lyckligt lottad och särskilt, enär

man då icke brukade jorden så intensivt som nu. Täckdikning skedde

mera allmänt först vid århundradets mitt och konstgödseln kom till an-

vändning något senare. Man hade sålunda förr inriktat sig på det extensiva

jordbruket, som kräver stora arealer. Först efter 1860, då arbetslönerna

' SuNDBARG, Emigrations-utredningen (här nedan förkortad E. U.) sid. 156. De ekono-

miska växlingarna hade intill 1S70 bestämts av årsväxtens utfall. »Efter 1870 sammanfalla

även hos oss det ekonomiska livets växlingar i stort sett med växlingarna å världsmarknaden.»

6. SkogsTiArdsrorrumgeKs Tidskri/t iq2l. ScricD .\.
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Odlade jorden Qch dess fördelning å hektar för olika tider. — Odlingen har sär

skilt forcerats före år lS6o. Omkring 1750 odlade man i stort sett höst- och vårsäd i

ungeför samma utsträckning. Så småningom började man allt eftersom boskapsskötseln

gick framåt att odla foderväxter i stället för att skörda fodret på slåtterängarna. Havre-

odlingen har även ökats, likaså, fastän i mindre omfattning, odling av rotfrukter. —
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friska arbetet på jorden eller i skogen här hemma än i Amerikas, Ryss-

lands eller Tysklands industrier, även om förtjänsten här är mindre.

(%• 5)
För att man skall kunna förstå orsaken till den allmänna flykten från

jordbruket vid tiden omkring 1860, måste man även skärskåda industri-

ens utveckling. Vår gamla storindustri, järnhanteringen, som på 1700-

talet lämnat 25 °„ av Europas hela järntillverkning hade icke kunnat

följa med, då de förbättrade framställningsmetoderna i utlandet gjort det

möjligt att konkurrera med vårt gamla träkolsjärn, som förut varit oöver-

träffat till kvalité. Härtill bidrogo de synnerligen opraktiska bestämmel-

serna om produktionens storlek vid de olika verken, om kolhandelns

reglering, handels- och skråförordningarna m. m. Dessa bestämmelser

försvunno först i medio av 1840-talet. Men då lämnade vi blott i % av

världsproduktionen. På 60-talet började man öka produktionen på ett

hittills oanat sätt. (se fig. 6). De gammalmodiga, mindre ekonomiskt

givande hyttorna övergåvos och man koncentrerade driften vid ett färre

antal, större verk. Järnhanteringen hade sin glanstid under början av

sjuttiotalet, men har dock sedan vetat hävda sin ställning även under

de bekymmersamma åren på åttio- och nittiotalen. Huru förhållandena

varit under de senaste åren är i så färskt minne, att jag icke anser mig

behöva redogöra därför.

Den allmänna fabriksrörelsen hade man visserligen med konstlade me-

del sökt upphjälpa under 1700-talets senare del. Särskilt ömmade man
för te.Ktiltillverkningen. Men denna kunde icke hållas uppe, då folkets

köpkraft var sä ringa. Den råkade i förfall omkring år 1770.' Så små-

ningom började man dock fatta nya tag. Den framträngande trävaru-

industrien fordrade maskiner, järnverken och järnvägarna likaså. Därför

måste mekaniska verkstäder byggas. Som exempel kan anföras J. &
C. G. Bolinders verkstad av år 1845, Kockums verkstad 1840, Göte-

borgs mek. verkstad 1841 och Nydqvist & Holms verkstäder 1847.

Men de efter den tidens måttstock höga pris, som dessa industrier kunde

betala såväl dem, som arbetade vid desamma som dem, vilka kunde av-

yttra råvaror, medförde en helt ny köpkraft. Man kunde tänka på att

tillverka inom landet en hel del av de alster, som förut erhållits för dyra

penningar från utlandet. Vår fabriksindustri i mera vidsträckt bemär-

kelse hade tillkommit.

Men samtidigt som dessa olika former av industri bröto fram och be-

tydande penningsummor inkommo till landet, såg man sig i stånd att

tänka på andra intressen än de rent merkantila. Järnvägar, som dock

förut funnits i drift i England och på kontinenten sedan trettiotalet,

' SUNDBÄRG, E. U. sid. 68.
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Men lika litet som det förbättrar förhållandena i Norrland, om man
klandrar trävarubolagens ofta hänsynslösa framfart i äldre tider, lika

litet gagnar det Norrlandsfrågans utveckling, om man klandrar våra ad-

ministrativa myndigheter för bristande förutseeende eller omvårdnad om
de stora värden, man här hade. Ett glädjande moment bör dock an-

tecknas. Den svenska storindustrien har i stort sett varit nationell,

oaktat alla påfrestningar i detta hänseende.' Därigenom ha dock dessa

värden till största delen kommit vårt land till godo, vilket visst icke

varit fallet, då trävaruindustriens stormar välvt fram över våra grann-

länder.

En omständighet som ofta gör sig påmind, dä man studerar förhållan-

dena under adertonhundratalet, är utvandringen till Amerika. I och med
avslutandet av de stora napoleonska krigen erhöll man i de flesta euro-

peiska länder en mycket stark nativitet. Detta medförde, att man 20

å 30 år senare erhöll ett överflöd i de åldrar, som egentligen borde

bilda familj. Men då utsikten att försörja sig på landsbygden icke var

så synnerligen stor, enär de bästa odlingsmöjligheterna voro upptagna i

södra och mellersta Sverige och kommunikationerna icke funnos i den

utsträckning, att Norrland över huvud taget kom med i räkningen, ute-

blev familjebildningen. Detta alstrade missnöje, som på fyrtiotalet tog

sig mångahanda uttryck; de grövre brottslingarnas antal växte och de

oäkta barnaföderskornas antal ökades.' Då kom med ett slag nyheten

om guldfynden i Kalifornien i slutet av i84G-talet. En hel del personer

skyndade då att resa dit, och då de snart meddelade sina hemmavarande

släktingar att de slagit sig väl ut i det nya landet, växte strömmen

oupphörligt. Men allt eftersom guldet i Kalifornien minskades, sökte sig

utflyttareskarorna till andra områden i Amerika. De lättodlade, fruktbara

farmarna i Nordamerika lockade, likaså de höga avlöningarna i industri-

centra. En ständig ström uppstod från de flesta av Europas länder, som

endast avbröts vid ett och annat särskilt dåligt år i Amerika. Men det

var naturligtvis icke enbart Amerika, som lockade. Man hade även

guldgruvorna i Australien, jordbruket i Danmark, de i viss mån friare

förhållandena i Norge och icke minst trävarurörelsen i Norrland. En

betydande inflyttning till denna landsdel förefinnes allt ifrån 1850- och

1860-talen, då den egentliga trävarurörelsen tog sin början. Att en hel

del personer från Norrland a\flyttade till Amerika, sedan grämelsen över

' Flera trävarubolag grundades dock av utlänningar, som ej fattade våra svenska förhål-

landen, vilket i viss mån förklarar den avoghet, varmed den nya industrien sågs frän invå-

narnas sida. De ha dock relativt hastigt nationaliserats.

- SuNDBÄRG, E. U. sid. 137.
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en förhastad försäljning infunnit sig är uppenbart,' men att den stora

emigrationsströmmen härlett sig av bolagsväldet i Norrland vill jag be-

strida. Därvid tillåter jag mig först nämna den kända nettc)ut\andringen'

från olika län under åren 1S50 till 1910.

Utvandrare

Uppsala län 5.491

Stockholms län 7,104

Gottlands län 9,206

Västerbottens län 9.750

Södermanlands län 9.955

Västmanlands län 10,962

Norrbottens län 12,821

Jämtlands län 16,722

Västernorrlands län 25,55g

Blekinge län 29,534

Örebro län 33,526

Kopparbergs län 33.967

Gävleborgs län 34,207

Stockholms stad 38,145

Hallands län 41,622

Transport 318,571

' Emigrationsutredningen X, N. WouLiN": Faran av bondeklassens undergrävande. Där

säges sid. 106: »Bondeklassen förtryckes icke och utsuges icke av någon annan samhälls-

klass. Den sitter med ful! äganderätt på sin jord kanske med större dispositionsfrihet över

dennas naturtillg-ingar, än som i många fall är hälsosamt samt med mindre skattebelastning

relativt till andra samhällsklasser än kanske någonsin tillförene. Har den, såsom vid bolags-

köpen i Norrland, kommit i ofria förhållanden, så har detta skett med fri vilja hos myndiga

personer, som fa bära följderna av sina handlingar. Där bondeklassen undergräves, sker

det alltså icke genom yttre tryck utan genom en inre process.»

I fortsättningen säges på sid. 1 10, varvid talats om »att åtminstone i skogsbygderna emi-

grationen i dess nuvarande skede mera motverkas genom öppnade tillfällen till kontanta

förtjänster än genom lättade tillfallen till s. k. egna hem», några rader längre ned: "Bonde-

klassen har under den senaste mansåldern i hög grad amerikaniserats. Därför söker den

sig i främsta rummet ej till strävsamma nybyggareföretag utan till de största förtjänsterna»

och vidare på nästa sida: »Rubbas genom de stora arbetsgivarnes 'släckande' den hushåll-

ning hos allmogen, som nu utbildat sig, sä bliver följden ökat ekonomiskt betryck och emi-

gration. Denna orsak till ökad emigration är allmännare ocji starkare än den orsak därtill

som utan tvivel ligger i ett visst antal självägande bönders förvandling till arrendatorer.

Detta bekräftas av jämförelsen mellan utvecklingen i Norrland och i vissa andra landsändar.

Då nu bondeklassen såväl i yttre som inre avseende pä intet sätt så undergräves som genom

emigration, sä måste alla ansträngningar för närvarande riktas pä att icke förminska för

tjänsttillfallena i skogsbygderna. Hava tvångslagar av nyssnämnt slag en verkan i sistnämnda

riktning, sä äro de även ur agrarkonservativ synpunkt olämpliga.»

- SfNUiiÄRG, E. U. sid. 231.
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Transport 318,571

Göteborgs och Bohus län 44,487

Skaraborgs län 50,646

Kronobergs län 51,641

Kristianstads län 56,080

Östergötlands län : 62,121

Jönköpings län 63,560

Kalmar län 63,695

Malmöhus län 65,319

Älvsborgs län 74,533

Värmlands län 79,390

Summa 930,043

Mot dessa siftror kan ju med fog anmärkas, att emigrationen kan \ara

stor i förhållande till folkmängden, fastän totalsumman i ovanstående

tabell är låg. Detta är ju riktigt, men om man undersöker de olika

procenttal, som utvandringen utgör i förhållande till folkmängden 191 o,

så understiger utvandringen från Norrlandslänen och Kopparbergs län

avsevärt riksmedeltalet.

Vidare tillåter jag mig hänvisa till den stora utvandrareström, som

funnits från Europa till tran.soceana länder, ej blott från Sverige utan

från alla Europas länder vid denna tid. Emigrationen är sålunda ingen

speciell företeelse, som utmärker vårt land se fig. 8. Men av större

intresse för oss är dock fig. 9, varav framgår att Norges utvandrare-

ström i mycket avsevärd grad rör sig efter samma linjer som vår, ja

även i Danmarks igenkänna vi konturerna av vår egen, och dock har

Norge långt tidigare haft sin stora trävaruperiod, och Danmark aldrig

berörts av någon sådan. Studerar man utvandrarekurvan närmare, igen-

känner man missväxtåren i slutet av 6o-talet, de goda åren i början av

sjuttiotalet, som följdes av en lång lågkonjunktur, vidare de goda åren

1894— 1899', de mindre fördelaktiga 1901—04", som följdes av tre goda

år 1905—07. Att alla dessa goda och mindre goda år haft sin mot-

svarighet i våra grannländer är ju givet. Likaså ha mindre goda för-

hållanden i Amerika, exempelvis vid presidentskiftena, verkat lika.

Att däremot tillfälliga tilldragelser, som kunna vara nog så beklagans-

värda, på någon viss ort, haft större betydelse i förevarande avseende

måste bestridas. Men även //// Norrland har gått en jämn ström. Då
denna folkökning pro mille enligt Sundberg är vår säkraste statistiska

visare av ekonomisk utveckling, anföras denna för alla våra län för tiden

' SuNDBÄRG, E. U. sid. 191.

' -SuNDnÄRG, E. U. sill. 203.
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1 75 1— 1 910. Pä grund daiav att folkökningen i slutet av 1700-talet

räknades per stift uppstår för denna tid en mindre lucka. (Tab. I.)

Tub. 1. Folkökningen pro mille under åren 1751 -igio.'

Tab. I visar alt folkökningen, som är vår säkraste statistiska visare av ekonomiska utveck-

lingar, är högst i Norrlandslänen och i Stockholms stad.
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uppsving (lär äger rum. Att detta ekonomiska uppsving är identiskt

med skogs- och sågverksrörelsen torde icke kunna bestridas och att det

är tack vare denna, som emigrationen inskränkts från dessa med kom-

munikationer styvmoderligt tillgotiosedda landsändar, torde \ara uppen-

bart.

Det måste emellertid starkt tramhällas, att en omgruppering av be-

folkningslagren ägt rum, därigenom att bondhemmanen försålts och de

forna ägarna endera kvarstannat som arrendatorer eller också sökt sin

utkomst vid närmaste industrisamhälle eller på annan ort. Man måste

beklaga, att inägojorden pä detta sätt ofta gått ur de gamla bondesläk-

terna till nya bönder, med mera moderna tänkesätt i fråga om ansvaret

för jorden eller till liknöjda arrendatorer och samvetslösa jobbare. Då
trävarubolagen började köpa fastigheter, kunde man förvärva avsöndrade

skogsfastigheter. Endast undantagsvis köptes då hela egendomar. ' Men
i medio av nittiotalet lagfästes den bestämmelsen, att skogen endast i

viss, mindre utsträckning fick frånsäljas den odelade jorden och då nöd-

gades de trävarubolag, som ansågo sig böra inköpa skogar för tillverk-

ningens lugna utveckling, även köpa inägojord. Denna ha trävarubola-

gen icke önskat förvärva, men de ha av lagbestämmelser nödgats köpa

den under den tid, dä det stod dem fritt att förvärva egendomar.

Man föreställer sig ofta, att Norrland pä detta sätt blivit en landsända,

där de stora trävarubolagen dominera. Detta är sant så tillvida att ar-

betstillfällena i de flesta fall erhållas genom dem. Men det är ju icke

klandervärt, att arbete nu kan erhållas i så gott som varje avlägsen vrå

av Norrland även under synnerligen bistra tider. Detta anser jag vara

en av trävaruhanteringens bästa sidor, och man får endast önska, att

industrien utvecklas så, att även minsta dimensioner kunna avsättas på

alla älvar, varigenom skogsvården först kan komma till sin rätt och be-

folkningen få ökade förtjänster. Men däremot är det icke sant, om man

tror, att trävarubolagen besitta den övervägande delen av Norrlands jord.

De äga 20 % av densamma. Resten äges av Kronan och självägande

bönder.

I det föregående har jag velat påvisa det otvetydiga samband, som

finnes mellan Norrlands ekonomiska uppsving och inflyttningen till Norr-

land å ena sidan och trävaruindustriens framträdande å andra. Vi stå

nu snart inför en liknande situation som vid förra århundradets depres-

sionsperioder och det är givet, att likavisst som de övertaliga ungdoms-

* Frans Kempe, Trävaruindustriens debet och kredit.

7- Skagsvåriii/brfningens Tidskri/t iqzi. Serien A.
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klasserna, som under fyrtiotalet ej erhöllo arbete här iienima, sökte sij^

ur landet för att finna utkomst och för att kunna bilda familj, likavisst

måste de arbetslösa nu söka sig ut frän städer och industrisamhällen till

arbete annorstädes. Att ta emot dem och skaffa dem bärgning inom

Sveriges landamären är en av vår tids viktigaste uppgifter.

Det synes emellertid, som om vi i Sverige just inga andra outveck-

lade arbetstillfällen hade än våra skogar och skogsmarker, våra oupp-

odlade myrar och våra outbyggda vattenfall, Av dessa torde skogarna

komma i främsta rummet, så mycket mer som arbetstillfällena där an-

tagligen komma att hålla i sig. Som förut framhållits är trävaruhante-

ringen nämligen den industri, som fortast brukar repa sig efter krigen.

Den har också stadigt gått framåt även under tider, då andra industrier

haft det mer än bekymmersamt. Huruvida utvecklingen skall fortsätta

i denna riktning är naturligtvis vanskligt att förutsäga, men omöjligt

är det visst icke, t. o. m. ganska sannolikt.

Vad vore då naturligare, än att man med alla till buds stående medel

inriktade sig på att höja Norrlands skogsbruk och att göra Norrland till

den skogsproducerande landsända, som det har alla förutsättningar att bli.

Det är uppenbart att man, med stöd av de impulser, som givits sedan

ett tiotal år tillbaka, nu strävar efter att avverka den gamla utvuxna

skogen, för att denna skall lämna rum för de kraftigt uppspirande ung-

skogarna. Visserligen är det allas tanke, att dessa skola växa upp så

hastigt, att de kunna lämna full ersättning för de virkesskördar, som de

gamla skogarna lämnat. Men denna förhoppning är dock blott ett önske-

mål. För att nå detta resultat, som är så oändligt viktigt för hela vår

skogspolitik, för vår industri, för våra arbetares sociala ställning, för

bevarandet av vår fria bondeklass och för stärkandet av vår handels-

balans, fordras att de härmed sammanhängande frågorna .skjutas i för-

grunden ])å ett helt annat sätt än nu är fallet och att mindre frågorj

som visserligen i det enskilda fallet kunna ha nog så stor betydelse, ej

tillmätas större räckvidd än de böra ha.

Bland dessa större frågor möta oss först de direkt skogsvårdande ar-

betena. Att dessa med allvar måste bedrivas ej blott pä de egendo-

mar, som omhänderhavas av den intresserade skogsmannen och den om-

tänksamme bonden är utan vidare uppenbart. Programmet måste vara,

att alla hyggen utan tidsutdräkt skola noggrant göras skogbärande,

ungskogarna skola gallras och de medelålders skogarna ljushuggas. Det

måste bli slut med det nutida kompromissandet vid stämplingsförfaran-

det, som allt för ofta kommer till synes på egendomar, vilka innehavas

av personer, vilkas huvudsakliga skogsintresse utmynnar i erhållandet av

största möjliga, tillfälliga vinst och utförandet av sämsta möjliga skogs-
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värdsåtgärd. Det är genom dessa stämplingar, som önskas »så härda

som möjligt, dock utan att vederbörande kan åläggas skyldighet att skogs-

odla», som de stora vidder söndertrasade bestånd uppstå, i vilka möj-

ligheten att erhålla ett kraftigt ungskogsbestånd i)iom liinlig tid är ute-

sluten.

Då några år förgått, ha dessa skogsägare — om de fortfarande ha

egendomen kvar — glömt den förmån de erhållit genom ett »tillmötes-

gående» stämplingssätt och tänka i stället med grämelse på att de ur-

aktlåtit att röja, skogsodla och gallra, \arigenom deras skogar kunnat

bliva lika vackra som de intresserade rågrannarnas. Men det vore ju

en småsak, om det blott gällde en känslostämning hos besvikna skogs-

jobbare. Nej, här stå vida högre värden på spel. Här gäller det huru-

vida våra skogar skola kunna lämna råvara, då en hel arbetarklass

fordrar fortsatt arbete vid verken och fabrikerna, då stat och kommun
begära att erhålla den beräknade skatteintäkten och dä landet begär,

att skogsindustrien skall fortfarande lämna sin tribut i vår handelsbalans.

Det är därför nödvändigt och ofrånkomligt, att verklig skogsskötsel med
allvar bedrives på alla skogar, där sådant är möjligt.

Skogsskötseln i de avlägsna norrländska ödemarkerna är en kompli-

cerad affär. Det är ej endast skogsfrö och såddmanskap som fordras

för att uppnå en verklig skogsskötsel. Det är intet mindre än en skogs-

hushållningens krav förstående arbetarebefolkning som fordras, det är

goda boställen för dessa, det är billigare kommunikationer, det är upp-

arbetade avsättningsmöjligheter för produkterna och det är sist men icke

minst en för dessa krav förstående lagstiftning.

Just i detta senare fall, som dock är förutsättningen för hela denna

utveckling brister det tyvärr allt för mycket, sannolikt därför att skogs-

männen icke kunnat göra sin stämma hörd bland alla dem som av prin-

cip klandrat allt vad trävarubolagen företagit sig.

Man kringskär skogsindustrien med otaliga lagar och förordningar,

man sätter genom andra sådana dess skogstjänstemän under ett slags

förmynderskap, man rubbar genom dryga skatter den ekonomiska grun-

den, som är särskilt nödvändig för bedrivandet av en målmedveten skogs-

skötsel och man glömmer, att man genom, allt detta hindrar skogsbrukets

höjande, trävaruindustriens jämnare förseende med råvaror och därigenom

jämnare arbetstillgång och ökad kolonisation i skogsbygden.

Sedan dessa lagar tillkommit, ha bland skogsmännen funnits en hel

del önskemål, som vi anse böra uppfyllas för att ett gott resultat skall
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uppnäs i vara arbeten. För att god skogsvård skall kunna bedrivas,

måste den lag ändras som förhindrar den fria egendomshandeln i skogs-

områdena. Låt vara att man bibehåller bestämmelsen om att aktiebo-

lagens jord- och skogsinnehav icke får utökas annat än i vissa stipule-

rade fall. Men varför skall man icke kunna sälja bort en mindre lämpligt

belägen fastighet med rättighet att inköpa ett lika stort område, som

ligger mitt inne i ens eget och där förhindrar och försvårar alla arbeten?

Eller varför skall man icke kunna verkställa ett ägoutbyte mellan tvä

ägor i olika byar, om båda ägarnas bästa därigenom befrämjas? Detta

är ju detsamma som att man i lag förbjuder sådana åtgärder, som be-

fordra ägors hopförande till brukning i större komplex. Man kan ju ej

begära att skogsmännen skola förstå en dylik lagstiftning.

Men icke blott för bolagens jordförvärv utan även för deras jordför-

säljning lägga svårförståeliga lagar ständiga hinder. De skogsvårdande

bolagen behöva för sin skogsskötsel ovillkorligen en viss areal inägojord.

Den jord, som icke erfordras härför eller för vissa speciella ändamål

skulle dessa bolag säkert gärna avyttra, om flera armar därigenom

kunde tillföras skogsbruket. De senaste lo ä 20 årens skogsvårdande

arbeten kräva nämligen mycket folk.

Jag vill i detta sammanhang påminna om herrarne Kempe, som på

några år dikade sina skogsmyrar i sådan omfattning, att dikenas samman-

lagda längd överstiger tre gånger avståndet mellan Ystad och Haparanda.

Väl kända äro även de oerhörda gallringsarbeten, som under de se-

naste åren utförts och som för en större allmänhet gjort sig märkbar

genom det sätt varpå vedavverkningarna och kolvedshuggningarna verk-

ställts under de senast gångna för den ekonomiska gallringen så gynn-

samma åren.

Att för alla dessa väldiga arbeten fordrades arbetare och för dem

bostäder är uppenbart. I södra och mellersta Sverige hade man de

gamla torpen. Dessa upprustades och mänga återuppbyggdes för att

kunna bjuda de arbetssökande vad som nu mest av allt brast i städerna:

goda och lämpliga bostäder i förening med mindre jordbruk. I Norrland

hade man icke torpen, där måste man börja frän början genom markens

uppodling och bostäders uppförande. Då börjar hos trävarubolagen

mera allmänt en strävan att genom ägostyckning och avsöndring avyttra

den av dem mindre gärna innehavda inägojorden. Men då resa sig

snart oöverstigliga hinder. På grund av de långa arrendeperioderna och

vissa andra hänsyn kunna försäljningarna endast ske till de forna arren-

datorerna, varigenom inga nya krafter tillföras skogsbruket. Ännu ett

hinder utom den långa arrendetiden förefinnes. Den ägostyckade jor-

den som säljes måste nämligen åtföljas av skog enligt gällande bestäm-
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melser. Även om försäljningspriset i sin luHict liar satts lagt, u])[)går

det genom skogsvärdet till ganska stora belopp. Stundom faller köpa-

ren dä för frestelsen att skövla skogen för att täcka en del av sina skulder,

och resultatet blir därför ofta en skövlad egendom, en skuldsatt ägare,

missnöje ocli växande arbetsolust. Avogheten mot systemet återverkar

på förhållandet mellan bolagen och ortsbefolkningen. Man kan väl

tänka sig in i känslorna hos en person, som möter lagens obeveklighet.

Han vill bygga sig ett eget hem i närheten av sitt arbete eller vill åt

sig uppodla en bit åker. Kanske har han under mången söndag besökt

det ställe, där stugan skall stå, och under långa vinterkvällar tänkt 3ig

in i hur stugan skall se ut både in- och utvändigt. Så en vacker

dag har han skrapat ihop penningarna och går till ägaren — bolaget

för att inköpa den begärliga jordbiten. Men här mötes han av idel

»kitslighet» såsom han tycker, lian kan ej få köpa just den platsen,

som han önskat, ty den är utarrenderad eller också utgör den en del

av det hemman, vars åkerareal icke märkeligen far försvagas' och den

jord han kunde få köpa, kan han icke få utan att även köpa en hel del

skog »till husbehov '. Därigenom blir tomten så dyr, att hans pengar ej

räcka till. Och ved behöver han kanske ej, sådan har han måhända

förut från den plats, där han arbetar. För honom är allt oförklarligt

och han går hem utan att förstå något av det hela. Tomten förblir

obrukad, familjens hopp har grusats och man vredgas över bolagens

»konster». Och så är det intet annat än ett utslag av den moderna

jordpolitiken. Exemplet är ej enastående, skogsmännen känna väl till

sådana. Detta underliga förhållandet, att man ej kan få sälja just den

jordbit egnahemsbyggaren vill ha, är ett av de hinder, som allmännast

resas mot koloniseringen.

Huru olika äro icke förhållandena i Norge! Där kan man utan allt

för långrandiga procedurer köpa sin jordbit, och därför ser man också

strax sedan gränsen mot Sverige passerats talrika, välmående småställen.

De äro visserligen icke byggda sä arkitektoniskt sköna, men den som

undersökt förhållandena har snart funnit, att familjen trivs på sin gård.

Alla svårigheter vid egendomsförsäljningarna tvingade de norrländska

skogsmännen att ta nya tag och se sig om efter nya utvägar. Man
har anlagt kolonat och man har erbjudit dugande personer att under

goda villkor upparbeta dessa. I vissa trakter hade man erhållit något

som påminde om torpanläggningarna i början av adertonhundratalet.

Världskriget korsade alla beräkningar, arbetet vid industrien och i sko-

garna betalades bättre, än vad man kunde hoppas erhålla genom det

' Visserligen tillåter lagen försäljningar för bililande av egna hem, men synnerligen ofta

förvägras fastställelse på ilylika avsöndringar.
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slitsamma odlingsarbetet och kolonaten slogo fel. — Man har dä övergått

till anställande av fasta skogsarbetare och denna form vinner allt större

utbredning. Dessa skogsarbetare erhålla bostad och en viss jordareal.

Men då ha bolagen emot sig alla på senare tiden uppdykande planer

på indragning av inägojorden. Jag har redan framhållit, att skogsbolagen

icke önskat förvärva all sin öppna jord och gärna skulle avyttra den

jord, som icke erfordras för tjänstcmannaboställen och för skogsarbetar-

nas del. Härvid tänker jag mig att man i Norrland knappast kan
komma längre än att skogsskötseln ombesörjes a\':

För boställe erfor-

derlig inägojord

I skogsförvaltare (område 25,000 har ])rod. skogsmark) 10 har

10 skogsvaktare ( » 2,500 » » » ) 15 >•

80 skogsarbetare utan häst 120 »

30 skogsarbetare med häst 120 »

Summa 265 har

Denna jordareal är niJdvändig, då skogsskötseln blivit utvecklad, och

därför måste man redan nu förvissa sig om att den på lämpliga platser

finnes att tillgå. Övrig jord bör man kunna sälja, blott denna försälj-

ning kan ske under betryggande former för skogskapitalets bibe-

hållande.

Angående de band och förordningar som i rena skogs- och jordbruks-

frågor läggas på skogsmännen äro även några ord på sin plats. Under

senaste åren ha skogsvårdsstyrelserna satts att övervaka den enskilda

skogsvården, och jordkommissionerna ha fått i uppdrag att övervaka

bolagens jordbruk och arrendegårdar.

All skogsskötsel å enskild mark är underkastad skogsvårdsstyrelsernas

kontroll, och detta är nödvändigt och gagneligt. Lika nödvändigt är

att de större egendomarna handhavas av fullt kompetenta skogsmän.

Det har visat sig att skogsvårdsstyrelserna förstått, att en allmän rörelse

till skogsvårdens fromma varit på väg att bryta fram på de enskilda

skogar, som stå under sakkunnig, ansvarskännande ledning. Det hedrar

skogsvårdsstyrelserna, att de ställt sig förstående inför det mäktiga

arbetet på bruks- och bolagsskogarna. De ha förstått, att vi alla ha

samma mål — skogsvårdens fromma, även om den enes väg mera törn-

beströs genom ekonomiens allmänna lagar än den andres. Anser sig

samhället böra ge skogsvårdsstyrelserna ännu större kontrollerande makt,

så finnes däremot intet att invända. Men då måste man fasthålla vid

att de verkligen med kraft tillämpa sina fordringar på god skogsvård

gent emot alla skogsägare. Jag vet mycket väl, att skogsvärdens befräm-
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jande ofta tages till täckmantel för di\erse skogsarbeten av mindre l)'ck-

ligt slag. Vi ha icke tid att syssla med skogsvårdshiimbug, utan vi

fordra att verklig grundlig skogsvård tillämpas ej blott av förutseende

skogsbolag, järnverk och enskilda utan även av alla dem som i större

eller mindre utsträckning skövla skogarna, och som hyckla skogsvård

och låta efterkommande sköta resten. Här ha skogsvårdsstyrelserna

ett vidsträckt arbetsfält, som de under inga förhållanden ha rätt att

försumma. Men däremot måste man låta den redlige arbetaren i

skogens tjänst bestämt få vissa riktlinier, för att han, sedan han lärt sig

följa dessa, skall få den arbetsro, som för allt gagnande arbete fordras.

Och man bör ej genom småaktiga förordningar stäcka den frihet som

inom alla områden är nödvändig, för att intresset skall behållas fullt

vaket och utvecklingen ej avstanna.

Jordkommissionerna åter ha ett svårare arbete. Redan den lag, som

de ha att tacka för sin tillkomst och som säger att en bolagsgård skall

skötas noggrannt såväl med avseende på jord som hus, under det att

en bondgård kan vanvårdas huru mycket som helst, vinner ingen för-

ståelse.' Lagen har alla förutsättningar att bli en källa till ständiga

trakasserier. I regel stå kommissionerna skogsmannen fjärran och endast

i få fall erbjudes samarbet.

'

Stundom hållas syner utan att jordägaren tillkallas ocii då måste över-

läggningar äga rum mellan kommissionerna och arrendatorerna, utan

jordägarens kännedom. De arbeten, som man sedan ålägges utföra,

iscensättas icke med samma arbetslust som det frivilligt utförda eller

efter samråd beslutade. »En lag med hot om straff kan ej medföra

jordförbättring, om den inre drivfjädern saknas till arbete och kraftan-

strängning» säges i Emigratonsutredningen del XI, sid. 1 12, och man måste

instämma däri. Det vore därför bättre om kommissionerna toge i be-

traktande det förefintliga intresset hos de ledande. Men deras ledamöter

ha ofta ställt sig avvisande mot skogsmännen och ha ej märkt, vad som

försiggått i deras krets. Den allmänna rörelsen till byggnadsverksamhetens

befrämjande har gått kommissionerna oförmärkt förbi.

I samband härmed vill jag nämna, att om ett skogsbolag vill hävda

arrendejorden väl och tillse att denna skötes, har det visserligen formellt

stöd i lagen, men föga hjälp hos myndigheterna. För den händelse

man icke själv kan förmå en arrendator att vidtaga åtgärder till för-

' WoHi.iN, E. U. del XI sid. 172 säger: »Skulle den misskötsel lagligen beivras, som nu

förekommer på svenska bondehemman, så skulle man i vissa trakter få stämma nästan alla

jordägare till tinget. >

* Undantag finnas dock exempelvis inom Ko]iparbergs län, där ett framgångsrikt sam-

arbete utvecklats.
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bättrad hävd, kan nian icke vinna nägot stöd lios jordkommissionen ocii

ändå mindre hos de administrativa myndigheterna. Dä arrendatorerna

bortsålde kreatur, lockade av kristidens höga pris, och sedan ej återköpte

sådana, kunde jordens hävd ej med bibehållet jordbrukssätt uppehållas.

Jag vet exempel på att arrendatorer med 30 tid öppen jord måste större

delen av året skaffa sig bröd genom brödkort. Att få en hastig, klar

vräkningsdom på sådana personer går i regel ej.

Med vad jag nu framfört, har jag velat ådagalägga, att vi snarast

måste börja »reformera» våra något hastigt tillkomna reformer såväl

inom skogs- och jordlagstiftningen som inom vår egen uppfattning av

jord- och skogsproblemen. Härför fordras inga stora utredningar, saken

är redan tillräckligt utredd genom föregående arbeten.

Vi måste avlägsna de hinder, som finnas för skogsbrukets sunda ut-

veckling i våra norra landsändar, och vi måste, sedan detta skett, även

tillse, att allt som inom ekonomiens ram verkligen kan göras även ut-

föres, för att den hindrande gamla skogen tillvaratages eller undanröjes,

att skogsmarken försättes i fullt skogbärande skick, att ungskogarna

gallras och att de medelålders bestånden bibehållas och utvecklas. Här-

för kräves ett gemensamt målmedvetet arbete ej blott av skogsmän och

av industriidkare utan även av de självägande bönderna, som måste

ryckas med i de verkligt skogsvårdande arbetena.

Ha vi pä detta sätt i de vidsträckta delarna av Norrland, där det är

biologiskt möjligt, åstadkommit samma vackra skogsbestånd, som vi nu

glädja oss åt i mellersta Sveriges brukstrakter, så lider det intet tvivel

om, att den förutsättning skapats, som enligt SCNDB.XRG är det grund-

väsentliga för kolonisation och emigrationens upphörande, nämligen rik-

liga och goda arbetstillfällen såväl i skogarna som vid verken.

Skall däremot den modlöshet mera allmänt gripa skogsmännen,' som

frammanas genom allehanda initiativstäckande föreskrifter, genom förar-

gelseväckande förmyndarebestämmelser, genom klasslagstiftning och genom

diverse hotande reformer, så torde det med så stor entusiasm påbörjade

skogsvärdsarbetet i Norrland snart vara en saga.

Då givetvis de män, som genomdrivit de åsyftade bestämmelserna,

varit besjälade av den för oss alla gemensamma önskan att befrämja

Norrlands bästa, fast de sett saken frän en annan sida än den koloni-

' Såväl i detta sammanhang som i det föregående avses med skogsmän endast skogsmän

i enskild tjänst. De skogar, som i denna artikel avses äro uteslutande enskilda skogar, ej

kronoskogar.
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satoriska och skogliga, torde dut icke vara uteslutet, att ett samarbete kan

etableras, varigenom såväl de norrländska skogarna komma till sin fulla

rätt som också den norrländska bondeklassen får fritt utveckla sig.

Detta samarbete i skogsvärdens intresse är icke minst nödvändigt, därför

att den självägande bondeklassen dock innehar den största delen av de

norrländska skogarna, vilka nödvändigt måste komma under en mera

ordnad skötsel, om de förut framhållna vådorna skola undvikas. Såg-

verks-, trämasse- och järnindustrien behöva nämligen i lika hög grad

alstren från dessa skogar, som den nyssnämnda industrien är nödvändig

för såväl bolags- som bondeskogens ekonomiska skötsel och därmed för

bondeklassens vidmakthållande.

Kn livskraftig industri, en malmedveten skogs\ård och en självständig,

arbetsduglig jordbrukareklass äro sålunda alla lika nödvändiga för Norr-

lands framtid. Dessas intressen borde kunna förenas, om man mera

allmänt sökte påvisa gemensamlieten i stället för att underblåsa det

gamla grollet.
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MYKOLOGIENS BETYDELSE FÖR
VÅR SKOGSVÅRD OCH TRÄVARU-

HANTERING.
Föredrag den '"/in 1920 vid öppnandet av höstterminens föreläsningar å SkogshögsUolan.

För
en rationell skogsskötsel är det av största vikt, att de mänga

faktorer, som tillsamman bilda beständens livsmiljö, bliva fullt

klarlagda. V^åra kunskaper på detta område ha visserligen väsent-

ligt ökats, särskilt genom de senare decenniernas skogsvetenskapliga

forskning, men de äro dock ännu i flera avseenden alltför fragmenta-

riska för att bilda ett tillräckligt fast grundlag för beständsvården. Plan-

mässighet i skogsbruket är vad som bör eftersträvas, men vi torde allt-

jämt vara nödgade att räkna med, att detta önskemål icke fullt kan

förverkligas. Detta beror som lätt inses på skogens karaktär av levande

väsen och det komplicerade sätt, på vilket den reagerar för de }'ttre

faktorernas spel. Nyckeln till en rationell skogsvärd måste därför alltid

vara å ena sidan en intim kännedom om trädens ekologiska krav och

å den andra möjligheten att behärska de yttre faktorerna eller att

dirigera dem till att verka i önskad, gynnsam riktning. Vad som i

dessa avseenden verkligen kan uppnäs, torde för närvarande icke vara

möjligt att fullt överblicka. Mycket av stort värde har redan vunnits,

dock kräves det ännu ett ihärdigt och målmedvetet forsknings- och upp-

lysningsarbete, om skogsbruket skall kunna uppnå den höga ståndpunkt,

som det eftersträvar. Ett vidsträckt arbetsfält erbjuder sig här för så

gott som alla naturvetenskapens discipliner, som alltså även i detta fall

ha stora möjligheter att tjäna praktiska syften.

Det är uppenbart, att även mykologien, d. v. s. läran om svamparna,

har en \ iktig uppgift att fylla inom skogsbruket. Skadesvamparnas öde-

läggande verksamhet kunna vi konstatera överallt, icke blött i de väx-

ande skogsbestånden, den når även det producerade virket. Mångenstädes

betraktas väl ännu dessa skadesvampar som ett nödvändigt ont, mot vilket

det är lönlöst att upptaga striden. Jag är dock övertygad om, att denna

åskådning ganska snart skulle ge vika, om vi ägde möjlighet att i pen-

ningar värdera den förlust, som från detta håll årligen tillskyndas skogs-

bruket. För vårt eyet lands vidkommande rör det sis: säkerligen om
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milliontals kronor. Striden mot skadcs\aniparna i skogen mäste därför

upptas pä allvar; den är icke lönlös, därför att den är svär. Med den

virkesknapi)liet, som nu mer än förr skymtar som ett perspektiv, och

därav betint^ad dyrhet pä trävaror är det än mera angeläget, att vi göra

allt, som står i vår makt för att motverka de förödande krafter, som

sträva till att förringa vår skogsproduktion.

Den mykologiska forskningen fyller sålunda en viktig plats i skogs-

skötselns och trävaruhanteringens tjänst. Det är också betecknande, att

den omfattats med allt större förståelse i länder, som äro kända för ett

intensi\t skogsbruk. Tyskland är på detta liksom pä så många andra

områden föregångslandet. Här har den skogsmykologiska forskningen

redan omkring 50-äriga anor; som dess verkliga grundläggare framstår

R015ER'l' Hartig. Hans undersökningar över rötsvamparna voro epok-

görande för sin tid, och de äga även ett beståndande värde icke blott

ur rent vetenskaplig utan även ur praktisk synpunkt. I*"ör närvarande äro

skogsmykologiska spörsmål mycket ofta avhandlade i den tyska skogs-

litteraturen, och det är icke endast mykologer av facket, som framlägga

resultatet av sina undersökningar, även praktikens män framträda icke

sällan med utredningar, vilka fylla alla krav på vetenskapligt arbetssätt.

Ett annat land, där skogsskötseln står högt, och där även skogsmy-

kologien har fasta rötter, är Danmark. Förtjänsten härav tillkommer

framför allt en man, väl känd även för oss, nämligen E. ROSTRUP. Han
började sina undersökningar på detta område endast få år efter Haktig
och kunde sedan under ett nära nog 40-årigt forskningsarbete i hög

grad rikta kännedomen om den danska skogens skades\ampar och göra

denna direkt nyttig för skogsskötseln.

Ännu ett land kan framhållas i detta sammanhang, nämligen Nord-

amerika. Som bekant har dess skogsbruk tidigare gått enbart i exploa-

teringens tecken, men då man upptäckte, att man med detta system

skulle fä se landets skogstillgångar uttömda inom en överskådlig tid,

har betydelsen av att tillämpa mera rationella principer inom skogsbru-

ket vunnit erkännande även därstädes. Men man har därvid fått göra

den erfarenheten, att det icke är lika lätt att bygga upp som att riva

ned, detta delvis på grund av de svårartade svampangrepp, som över-

gått kulturerna. Intresset för skogsmykologisk forskning har även varit

statt i tilltagande under de gångna åren av igoo-talet, och undersök-

ningar med praktiskt syfte på detta område möta allt oftare i den nord-

amerikanska facklitteraturen.

Vilka äro då den skogsmykologiska forskningens närmaste uppgiftcr?

I första hand mäste den komma att utgöras av ett rent rekognoscerings-

arbete, d. v. s. ett fastställande av de förhandenvarande skadesvampar-
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nas art ocli ett utrönande av deras utvecklingsförhållanden och angrepps-

möjligheter. Detta i och för sig tidsödande arbete bildar alltid en nöd-

vändig förutsättning för, att det över huvud taget skall vara möjligt att

vidtaga effektiva mått och steg mot sjukdomarna, vilket alltid måste

framstå som det ur praktisk synpunkt väsentligaste.

Mången gång kan blotta vetskapen, huruvida en skada förorsakas av ett

svampangrepp eller icke, lända till praktiskt gagn, och mycket eljest för-

spillt arbete kan därigenom inbesparas. Skytteproblemets utveckling

och slutgiltiga lösande bildar en god illustration till det nu sagda, och

jag tillåter mig därför att rekapitulera några av dess viktigare data.

Den numera väl kända sjukdomen hos tallen, som vi med använ-

dande av ett tyskt låneord kalla för skytte, har varit bekant för tyska

skogsmän i över 1 20 år. De medel, som under tidernas lopp rekom-

menderades mot densamma, voro av mycket växlande art, ofelbart verk-

samma voro de emellertid icke. Den allmänna uppfattningen var nog

den, att skyttet inducerades av klimatiska faktorer. Härutinnan styrktes

man ytterligare, då Ebermaver är 1873 framlade sin bekanta avdunst-

ningsteori. Han höll sålunda före, att skyttet berodde pä en allt för

stark uttorkning av ovanjordssystemet under den tid på våren, då mar-

ken ännu var frusen. De med en sådan utgångspunkt lämpliga skydds-

åtgärderna gåvo sig själva: det gällde att genom täckningsmedel bereda

plantorna erforderligt skydd under den kritiska perioden. Dess värre

gjorde man snart den erfarenheten, att detta medel långt ifrån var osvik-

ligt; det inträffade nämligen icke sällan, att plantorna i alla händelser

dogo efter övervintringen. Täckningsarbetet var sålunda gjort till ingen

nytta, och härtill kom dessutom den långt allvarligare förlusten av plant-

materialet. Vår egen äldre skogslitteratur lämnar flerfaldiga exempel på

sådana nedslående resultat, och betecknande nog flera år efter det att

skyttets natur blivit definitivt klarlagd. Detta skedde i Tyskland år 1877.

Man lyckades då visa, att skyttet var resultatet av ett svampangrepp,

och kom därtill snart till klarhet om, att svampen ägde en begränsad

infektionstid, och att alla skyddsåtgärder, som vidtogos efter denna tid

voro resultatlösa. Sedan man därtill lyckats finna ett direkt och eftek-

tivt bekämpningsmedel i bordeauxvätskan, kan man numera påstå, att

skyttet upphört att vara en kalamitet, med vilken man nödvändigt

måste räkna. — Hela skytteproblemet blev sålunda klart, försvarsåt-

gärder mot sjukdomen behöva ej längre utföras i blindo, och den vinst,

som skogsskötseln skördat av frågans vetenskapliga utredning, ligger i

öppen dag.

Som jag tidigare framhållit, har den skogsmykologiska forskningen nätt

en avsevärd utveckling i flera kulturländer. Den frågan inställer sig då
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osökt, Inir det förhåller sii; i vårt eget land. Även om värt skogsbruk

i många avseenden natt långt, måste vi emellertid erkänna, att vi på

det skogsmykologiska området ännu befinna oss på ett förberedande

stadium. Vi känna ännu icke tillnärmelsevis alla de svampar, .som för-

orsaka skador av odisputabel praktisk betydelse, exempelvis dem, soui

ge upphov till rötor hos granen, och om en hel mängd andra, till arten

bekanta former ha vi icke några som helst erfarenheter i övrigt: deras

utvecklingsbetingelser och skogliga betydelse återstår sålunda att fast-

ställa. Kn rik mångfald av problem möter oss här, och dessa kompli-

ceras ytterligare därav, att vårt land erbjuder skogen och därmed

även skadesvamparna synnerligen skiftande existensbetingelser. Vad

som exempelvis kan gälla i Sydsverige kan sålunda icke utan vidare

anses giltigt ä\en för norrländska förhållanden. Härtill kommer ytter-

ligare, att vi i Norrland ha att räkna med en svampflora av delvis annan

artsammansättning även beträffande de praktiskt viktiga formerna. Klart

är det sålunda, att ett omfattande arbete står oss åter på detta forsk-

ningsområde.

Kunna vi dä icke direkt tillgodogöra oss de resultat, som den skogs-

mykologiska forskningen i andra länder uppnått, och på denna väg bespara

oss mycket av eljes erforderligt rekognosceringsarbete? Svaret på denna

fråga framgår redan av vad jag nyss har yttrat. Det är givet, att er-

farenheter, vunna i andra länder, även äro av stort värde för oss, men
det är dock ej säkert, att de till alla delar äga giltighet i vårt land. De
måste med andra ord först prövas i detta avseende. I vår tidigare

skogslitteratur möta ofta redogörelser över skadesvampar och deras an-

grepp på skogsträden, som antingen äro direkta översättningar eller ock

referat av t\'ska arbeten, utan att vederbörande själv synes ha reflek-

terat över, huruvida de tyska resultaten kunna vara direkt tillämpliga

på svenska förhållanden. Över huvud taget gäller det, att liksom tyskt

skogsbruk i många avseenden fått tjäna som förebild för vårt eget, så

ha vi även i vår facklitteratur importerat mycket av tyskt mykologiskt

vetande, vilket dock mera sällan på ett kritiskt sätt infogats i svensk

miljö. Även danska arbeten ha starkt påverkat våra skogsmäns uppfatt-

ning av skogsmykologiska spörsmål. Det har till och med hänt, att vår

egen skogslitteratur tillförsäkrat oss skadesvampar, vilka vid närmare

efterforskning icke kunnat konstateras som inhemska. Då därtill detal-

jerade skildringar av deras skadegörelse lämnas, ehuru naturligtvis utan

bifogade lokal- och tidsuppgifter, har deras förekomst hos oss och prak-

tiska betydelse med tiden kommit att gälla som konstaterade fakta.

Erfarenheten har givit vid handen, att till och med många av våra

viktigaste och vanligaste skadesvampar, vilka genom undersökningar av
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utländska forskare även höra till de relativt bäst kända, fordra ingående

observationer i vårt land. Så är, för att taga några exempel, rotrötans

uppträdande i Danmark i vissa avseenden alldeles olika dess förekomst-

sätt här i Sverige. Törskateproblemet, som intill senaste tid varit före-

mål för ingående undersökningar i Tyskland, kan trots dessa icke be-

traktas som definitivt löst även för vårt vidkommande, skyttesvampens

betydelse i övre delen av landet är alldeles okänd, vilket måste beteck-

nas som en brist särskilt nu, dä tallkulturerna fä allt större omfattning

i Norrland, o. s. v.

Oriktiga föreställningar om skadesvamparnas uppträdande i våra skogs-

bestånd, deras angreppssätt och spridningsmöjlighetcr kunna leda till

direkt skada för beståndsvården, om de få tjäna som rättesnöre för de

åtgärder, .som eventuellt bliva vidtagna till deras bekämpande. I bästa

fall riskerar man att intet vinna av det, som eftersträvas, men tid och

arbete gå alltid förlorade. Det är i själva verket påfallande, med

vilken seghet en gång promulgerade uppfattningar i hithörande frågor

hålla sig kvar bland skogsmännen, även om de visats vara felaktiga.

För att illustrera detta kan jag hänvisa till Perideriiiiuin-sk^a.dorna. och

deras övliga behandling.

Den gängse uppfattningen angående törskatens spridning har varit

den, att den överfördes direkt från träd till träd, och att skador på

stammar och grenar skulle vara erforderliga, för att svampen skulle vinna

inträde. De stora såren på stammarna av avverkningsmogna träd till-

skrivas oftast ett sådant ursprung. Det har även inträffat, att grenskador,

vilka uppenbarligen förorsakats av snytbaggar, tolkats och demonstrerats

som begynnande Periderinhan-sVidiåor. Även om sjukdomens direkta

överföring kan vara möjlig, behöver dock icke svampen några skador

i barken för att infektera. Sin rostsvampsnatur likmätigt har den endast

förmåga att attackera fullständigt oskadade, levande vävnader, i detta fall

den späda hudvävnaden på de utväxande årsskotten. Ifrån denna tränger

svampen vidare in i skottaxeln och når under årens lopp allt längre ned

genom grensystemet för att slutligen träda över i huvudstammen. Natur-

ligtvis kan svampen även nå denna direkt genom toppskottets infektion.

Stamskadorna inom och under kronan ha alltså en ganska långvarig

förhistoria. Själva tillväxa de också i regel mycket långsamt, och det

är sålunda klart, att de stora såren även äro av respektabel ålder; 40-

till 50-åriga äro ingalunda ovanliga, men ända till 90 år gamla äro be-

skrivna. Under sådana förhållanden är det förklarligt, att en systema-

tiskt genomförd bortgallring av PeridermiwittzWaLV ur ett starkt angripet

bestånd synes ha till resultat, alt sjukdomen blir hejdad i sin spridning.

Bestämda uttalanden i denna riktning har jag flera gånger hört frän
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skogsmannahåll. Man dömer dä därav, att besliindet ännu mänga är

efter behandlingen häller sig friskt. Detta är dock icke annat, än

vad man bör vänta, därför att det ined säkerhet kräves en avsevärd

tid, för att stamskador pä nytt skola hinna uppstå i någon större om-

fattning. Gör man sålimda en undersökning efter tillräckUgt lång tid,

skall det sannolikt visa sig, att den företagna åtgärden icke haft

någon oomtvistlig betydelse för sjukdomens inskränkande. Man har

emellertid allmänt den föreställningen, att en Peridfniiiuiiiskzdad stam

är synnerligen riskabel ur smittos\'npunkt; denna fara är dock i hög grad

överdriven. Av egen erfarenhet vet jag, att det endast undantagsvis

lyckas svampen att fritt utveckla sina fruktkroppar pä stammar av tim-

merdimension. Barken är nämligen för tjock, för att de skola kunna

bryta igenom; de bli därför inkapslade och kåddränkta, och sporsprid-

ning är sålunda fullständigt utesluten. Om det exempelvis vid en gall-

ring skulle synas önskvärt att kvarhålla ett sådant träd, kan detta

mycket väl försvaras, naturligtvis under den förutsättningen, att stam-

såret har ett sådant läge, att trädet kan förväntas hålla sig levande

under ännu många är. Detta gäller framförallt träd med s. k. topp-

gadd. Nu gallrar man emellertid ur tallbestånden konsekvent bort alla

PeriäerMiu//!.hehäit.ade träd, därför att man genom en sådan åtgärd

förmenar sig kunna verksamt bekämpa denna skadesvamp. Man talar

ju om att se grandet men icke bjälken, här är det alldeles omvänt.

Det är grandet som är det farliga, och som därför borde observeras,

d. v. s. de många angreppen på ungtallar eller på finare grenar i äldre

träds kronor, som konstant äro förknippade med en kraftig sporsprid-

ning. Det är klart, att utrotningskriget framför allt skulle riktas mot

dessa smittohärdar för att ha åsyftad verkan. Men här möter en be-

tydande praktisk svårighet. Törskateproblemet är därför i själva verket

ur skogsskötselsynpunkt mycket svårlöst och kommer nog sä att för-

bliva. Men det är icke förty av betydelse, att skogsmännen känna till,

vad som verkligen står att vinna med de åtgärder, som de vidtaga.

Det kan ju inträffa, att man av vissa orsaker mången gäng icke tror

sig i stånd att följa de anvisningar, som den mykologiska forskningen

kan giva, då det gäller att inskränka svamparnas skadegörelse. Ett nära

till hands liggande exempel kan hämtas från vara snöbrutna granbestånd.

Som bekant känna vi numera tämligen väl, i vilken omfattning rötor

uppkomma i de brutna stammarna, hur snart detta inträffar efter brottet,

och hur hastigt rötorna sedermera tillväxa under årens lopp. Den för-

lust, som rötutvecklingen innebär, kan sålunda överblickas, åtminstone

approximativt. Man bör då, synes det mig, noga väga denna mot de för-

delar, som eventuellt kunna vinnas genom de skadade trädens eller be-
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ståndens kvarhällande. Erfarenheterna pä detta område åro emellertid

så sena, att det ännu är för tidigt att döma om, hur de i praktiken om-

sättas av våra skogsmän.

I andra fall åter är det uppenbart, att någon tvekan beträfilande an-

visade åtgärder icke behöver förekomma av praktiska skäl. Man borde

då även kunna förvänta, att dessa åtgärder bleve vidtagna. Tyvärr

får man ej sällan konstatera motsatsen. Ett exempel härpå kan hämtas

frän rotrötans behandling. Ehuru allmän över hela landet synes dock

denna den mogna granskogens svåraste vedersakare vara särskilt kon-

centrerad till trakter, där de växtligaste bestånden förekomma. När det

därför gäller att skapa nya bestånd efter avverkning på sådan, av rot-

röta starkt infekterad skogsmark, borde en enkel eftertanke säga oss, att

det icke kan vara rådligt att här ånyo införa gran. Det är nämligen en

allmän erfarenhet, att granen mera lider av denna svamp än något annat

av våra skogsträd. Det finnes emellertid exempel från våra kronopar-

ker på, att gran trots allt ånyo inplanteras på notorisk rotrötsmark, och

man kan även konstatera, att kulturerna, redan innan de nått meterhöjd,

angripits och i stor utsträckning dödats av rotröta. Att fylla luckorna

med nya plantor låter sig nu visserligen göra, men denna åtgärd kan

dock icke ändra själva sakläget, då nya luckor alltjämt uppstå av samma
orsak. Det bör under sådana förhållanden icke förvåna, om det upp-

växande beståndet kommer att lämna åtskilligt övrigt att önska med
hänsyn till slutenhet, och det är säkert, att om det en gång når avverk-

ningsbara dimensioner, avkastningens värde kommer att visa sig starkt

nedsatt till följd av en hög procent rötskadade stammar. — I fall som
det nu berörda har den starkt tillbakasatta lövskogskulturen ett tillfälle

att träda räddande emellan. Lövträdsbestånd äro nämligen hos oss icke

utsatta för angrepp av rotröta, i motsats till vad förhållandet är i Dan-

mark.

Ytterligare ett exempel, att vi icke mera allmänt kommit till in-

sikt om nödvändigheten att inskrida mot skadesvamparna i skogsbruket,

kan hämtas från skytteepidemierna i våra plantskolor. Trots det att

deras förebyggande icke stöter på några större svårigheter, äro de likväl

allt fortfarande tillfinnandes. Varje vår får jag nämligen från ett eller

flera håll mottaga prov på tallplantor, skadade av någon för avsändaren

obekant sjukdom, vilken så gott som undantagslöst visar sig vara skytte,

eller ock förmodar avsändaren själv, att det rör sig om denna sjukdom,

och utbeder sig bekräftelse på denna förmodan. Det är sålunda uppen-

bart, att skyttet, som är tallens vanligaste och samtidigt allvarligaste

fiende i plantåldern, ännu är obekant för många plantskolevårdare, ehuru

symtomen även på tidigare stadier äro mycket karakteristiska. Vidare
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är det tydligt, att man ännu pä många häll försummar att använda borde-

auxvätska, och att man i stället tar risken att fä ett stort och dyrbart

plantmaterial tillspillogivet.

lin alldeles särskilt kraftig påminnelse om nödvändigheten att lära känna

och även direkt bekämpa skogsträdens sjukdomar ger oss det i Norr-

land vanliga snöskyttet. Efter hittills vunna erfarenheter få vi kanske i

denna sjukdom se det allvarligaste hindret för tallkulturen i Norrland.

Många enskildheter belräftande densamma äro ännu outredda, så exem-

pelvis svampens spridningsrayon. Det finns dock skäl att antaga, att

denna är relativt inskränkt, och att sålunda av denna anledning ett be-

kämpande bör kunna ha utsikter till framgång. Detta är väl ock mödan

lönt. Redan till dato har det flera gånger inträffat, att de mest lovande

kulturer, såväl sådder som planteringar, helt oförmodat blivit fullständigt

ödelagda genom ett häftigt snöskytteangrepp. Sannolikt skulle man

verksamt kunna bidraga till förebyggandet av sådana våldsamma härj-

ningar genom att i tid uppspåra och oskadliggöra enstaka angripna

plantor i själva kulturen och i dess närmaste omgivningar. Denna åt-

gärd borde då vidtagas, innan svampen inträder i fertilt stadium; att av-

göra, när detta sker, stöter icke på några som helst svårigheter. — Snö-

skyttet är alltså en fråga, som på det allra närmaste måste intressera

det norrländska skogsbruket, mykologien har här en viktig praktisk

uppgift att lösa och ett omfattande upplysningsarbete att ombesörja.

Vända vi oss nu till skogsprodukterna, finna vi, att den mykologiska

forskningen här har ett fullt ut lika stort och viktigt arbetsfält. Sär-

skilt ha de nu förflutna krisåren bragt skadesvamparnas roll som virkes-

förstörare mera in i det allmänna medvetandet. De uppgifter, som här

vänta sin lösning, äro kanske därför av ett allmänfattligare praktiskt

intresse, samtidigt som de även erbjuda många nya erfarenheter ur rent

vetenskaplig synpunkt.

Den mest påfallande företeelsen, som kristiden medfört för vår egen

skogshushållning, har väl varit vår bränslekommission. Genom dess försorg

anskaffades på kort tid oerhörda vedkvantiteter och upplades i förråd,

spridda över större delen av landet. A vissa orter angreps emellertid

veden av rötor, och i den diskussion, som med anledning härav upp-

stod i tidningspressen, betecknades denna ved från vissa håll som full-

ständigt värdelös. Bärande skäl kunde visserligen icke givas för de

gjorda påståendena, men detta är mindre ägnat att förvåna, då de icke

kunde stödas på kritiskt utförda undersökningar. Det är sådana, som

S. Sko^ivArdsJi^tnin^fns TiJskri/l /Q.',. Serien A
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saknats, men som ovillkorligen först måste utföras, innan man skall kunna

uppträda med någon sakkunskap i den föreliggande frågan. Men dessa

undersökningar äro icke gjorda i ett slag, de kräva ett långvarigt labora-

toriearbete och parallelliakttagelser ute i det fria. Det gäller här bl. a.

att utröna, vilka svamparter, som ha del i rötbildningen ; våra hittills-

varande kunskaper i detta avseende äro i realiteten ganska blygsamma.

Dessa svampars biologi måste studeras, så att man får klargjort, hur

yttre faktorer såsom exempelvis nederbörd, temperatur, avverkningstid,

lagringssätt o. s. v. influera på deras utvecklingsmöjligheter. Härigenom

erhåller man även inblick i rötprocessernas fortskridande i veden under

olika betingelser och far möjlighet att utpröva medel, som kunna för-

dröja eller i bästa fall förhindra förstörelsen. Med de höga vedpriser,

som för närvarande råda, är det av största intresse för allmänheten,

att den erhåller fullgod vara, när den köper prima ved, d. v. s. i

detta fall ved, fri från rötskador. Som det nu praktiseras, händer det

nog inte så sällan, att ved med mindre i ögonen fallande rötskador

säljes och även av mottagaren godkännes som prima, och det är uppen-

bart, att den senare då får överbetala, vad han köper. Det bör därför

vara av stort praktiskt intresse att äga kännedom om, hur brännvärdes-

förlusten förhåller sig till den fortgående veddestruktionen, och att kunna

approximativt riktigt upp.skatta värdeminskningen för hela vedpartier.

Många andra spörsmål av kanske huvudsakligen teoretisk art yppa sig

även vid sidan av de mera praktiska, och det är sålunda en mångskif-

tande uppgift, som den mykologiska forskningen här har sig förelagd.

Efter anmodan av Bränslekommissionen fick jag anledning att intres-

sera mig för de mångomskrivna rötskadorna i dess vedlager. Mina

undersökningar inriktades i första hand på att söka erhålla ett mätt på

rötbildningens inflytande på vedens bränslevärde. Kalorimetriska bestäm-

ningar pä rötor av olika destruktionsgrad utfördes; det erhållna mate-

rialet är visserligen ännu så länge icke rikt, men dock tillräckligt, för

att slutsatser i bestämd riktning skola kunna dragas. Så exempelvis

har det framgått, att de undersökta fasta rötorna icke innebära någon

brännvärdesförlust per viktsenhet. Per volymsenhet föreligger dock helt

naturligt en förlust, som i ett fall uppgick ända till 35 %. Som genom-

snittlig förlust för samtliga rötor erhölls omkring 20 %. Vill man nu

bestämma den värdeminskning, som ett helt vedparti har undergått till

följd av röta, måste alltså dennas volym först utrönas. Detta kan göras

med tillräcklig noggrannhet på systematiskt utvalda stickprov. Av de

erhållna resultaten angående de undersökta rötornas brännvärde har jag

kommit till den uppfattningen, att den gängse föreställningen om oer-

hörda förluster i Bränslekommissionens ved till följd av rötor torde vara
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överdriven, i all synnerhet beträffande grövre dimensioner. Dessa kunna

med säkerhet förutsättas ha bestått av frisk, oangripen ved i över-

vägande grad, även om de pä ytan ha varit mer eller mindre rikt

svampbelagda.

Rötornas bet)'dclse för nedsättningen av vedens bränslevärde ställer

sig kanske i praktiken något annorlunda, än vad de nyss nämnda siff-

rorna utvisa. Som bekant spelar vedens vattenhalt en mycket stor roll

för dess effektiva värmevärde. Rötorna äga nu en betydligt större vatten-

kapacitet än den friska veden — de kunna upptaga mera än 200 % av

sin egen torrvikt — men det är därtill möjligt, att de även ha en större

hygroskopicitet, jämförda med frisk ved. Det kan sålunda inträffa, att

den rötskadade veden, även sedan den har givits tillfälle att upptorka,

och trots att den under fortsatt lagrine i det fria skyddas för direkt

nederbörd, i alla händelser kommer att vara av konstant högre vatten-

halt, vilket alltså betyder en ytterligare försämring av dess effektiva

värmevärde. Denna fråga återstår ännu att närmare utreda.

Som väl förstås är det icke enbart för brännved, som skadesvamparna

spela en viktig roll, det gäller allt virke, som befinner sig under sådana

villkor, att en svamputveckling är möjlig. Från senaste tid ha vi även

erfarenheter on\ kraftiga angrepp på granpappersved, som därigenom

blivit fullständigt oanvändbar för sitt ursprungliga ändamål, och detta

efter endast i års lagring i det fria. Att detta kunnat inträffa beror

uppenbarligen därpå, att vi äro så föga underrättade om de risker, som

lagring under vissa förhållanden kan innebära. Vi veta med andra ord

icke, hur pappersveden i varje särskilt fall bör behandlas, för att den

även skall kunna hälla sig fri från rötor under bar himmel. Här gäller

det sålunda bl. a. att utröna den roll, som olika växtlighetsgrad å virket

spelar för rötutvecklingen, avverkningstidens, flottningens, barkningens

och framförallt lagringssättets betydelse härför o. s. v.

Jag tillåter mig slutligen att fästa uppmärksamheten på ännu en fråga,

som allt sedan vår trävaruhanterings första dagar har varit aktuell, och

även för närvarande tilldrar sig det största intresse. Jag syftar på blå-

ytan i våra brädgårdar. Det kan synas egendomligt, att vi icke under

hela denna tid ha hunnit längre i vår strävan att undvika denna kala-

mitet. Detta faktum torde dock kunna förklaras därav, att de direkta

åtgärder mot densamma, som kunde tänkas ifrågakomma, ha synts allt-

för kostsamma. Men det måste härtill erinras om, att våregen kännedom
om blåytesvamparna alltjämt är mycket fragmentarisk. Med all säkerhet

rör det sig här icke om en enda art utan om en hel artgrupp med väx-

lande biologiska krav, vilket bör vara av vikt att få utrönt. Tiden

torde även vara inne för utprövande av metoder till förhindrande av
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virkets infektion. De alltjämt stegrade virkespriserna göra det icke osanno-

likt, att kampmedel, vilka kanske för blott ett i o-tal år sedan av eko-

nomiska skäl ansågos uteslutna, nu skulle visa sig lönande. Det är så-

lunda av vikt, att hela blåyteproblemet upptages till en ingående be-

handling.

Mycket annat för tekniskt bruk erforderligt virke, exempelvis sådant

till brobyggnader, slipers, telegrafstolpar, måste ges en betydligt längre

livslängd än den, man hittills lyckats tillförsäkra detsamma. Även på

detta område är en fördjupad inblick i destruktionsprocessernas förlopp

och närmare villkor nödvändig; mykologi och teknologi ha här ännu

ett tillfälle till samarbete till vårt skogsbruks bästa.

Vad jag härmed har yttrat, har närmast avsett att i korthet karak-

terisera skogsmykologiens ställning i vårt land. Med den utveckling,

som vårt skogsbruk nu går till mötes, kan även med full visshet förut-

sägas, att allt flera uppgifter skola tillstöta. Under sådana förhållanden

måste det vara särskilt angeläget, att denna forskning beredes erforderliga

arbetsmöjligheter, så att den åtminstone tillnärmelsevis förmår motsvara de

krav, som komma att ställas pä densamma. Icke ens praktiskt skogs-

vetenskapliga frågor kunna nämligen lösas enbart genom studier i faltet,

härför erfordras även ett många gånger omfattande laboratoriearbete.

Man får därför hoppas, att statsmakterna skola känna sig övertygade

om behovet av ett skogsmykologiskt laboratorium, och att ett sådant

i en nära framtid kommer att inredas vid Skogshögskolan i enlighet med
den plan, som lärarrådet framlagt i statförslaget för år 1922.

Men det är klart, att skogsmykologien även med de yppersta arbets-

möjligheter, och även om de förelagda problemen kunde bringas till en

lycklig lösning, föga kan uträtta till skogsbrukets fromma, om icke de

vunna resultaten omsättas i praktiken. På denna punkt är det skogs-

männen själva, som måste fortsätta. Just i detta avseende ger oss Nord-

amerika för närvarande ett lysande föredöme. Jag syftar på det om-

fattande utrotningskrig, som inletts mot Peridermiun: Strobi, vilken nu

hotar att förgöra resterna av de spontana white pinebeständen och tills

dato anstiftat svåra förödelser i kulturerna. Att denna svamp överhuvud

taget förekommer i Nordamerika beror på att man därstädes icke tillräckligt

beaktat, vad som i Europa blivit utrönt angående dess utveckling och

spridningsmöjligheter. Svampen fanns nämligen icke på hela nordameri-

kanska kontinenten före år 1906, men importerades dit med infekterade

Styobus--^\-&nX.ox från Tyskland och Frankrike, och har nu en oroväckande
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spridning över större delen av de östra staterna. Nordamerikas skogs-

män ha emellertid ej stillatigande åsett förödelsen, utan ha organiserat

sig för sjukdomens bekämpande och ha härför och för propaganda off-

rat hundratusentals dollars. Ett företag som detta kräver naturligtvis

ett ihärdigt och planmässigt arbete av väl skolat folk, men det har

också under sädana förutsättningar utsikt att lyckas och att bliva eko-

nomiskt bärigt.

Här hos oss har man säkerligen ännu sä länge icke i tillräcklig ut-

sträckning kommit till insikt om nödvändigheten att i praktiken omsätta

den mykologiska forskningens resultat. Min föregående framställning

har redan delvis visat detta. Det ser även rent av ut, som om skade-

svamparnas studium från en del håll uppfattades som något visserligen

i och för sig rätt intressant, men för skogstjänstemannen i hans tjänste-

utövning icke vidare användbart gods. I viss män belysande för en

sådan uppfattning synes mig vara en i dagarna till Skogshögskolans

styrelse ingången skrivelse från styrelsen för Norrlands Skogsvårdsförbund,

i vilken vissa påstådda brister i elevernas praktiska utbildning föras på

tal. Man föreslår här i själva verket att bota dessa genom någon

inskränkning i den rent teoretiska undervisningen vid Skogshög,skolan.

Det är den gamla striden om teori och praktik och deras värde för

skogsmannens utbildning, som här återigen gör sig påmint, för vilken

gång i ordningen vill jag lämna osagt. Det framhålles bl. a. i denna

skrivelse, »att det för den i det praktiska livet arbetande skogsmannen

ej kunde vara av behovet påkallat att nedlägga alltför mycken tid på

förvärvande av kunskaper exempelvis om mindre viktiga parasitsvampar,

mindre vanliga insekter samt i kemi». Dessa kunskaper anses visser-

ligen i sig själva värdefulla, men det hålles dock före, att de komma
till föga användning för skogsmannen vid utövande av hans verksamhet.

Till en början må det tillåtas mig att uttala min undran inför veder-

börandes tanke, att den omförmälda bristen i praktiska färdigheter, på

vilken jag ej har någon anledning att här ingå, skulle kunna undan-

röjas, om några fä timmar av den teoretiska undervisningen indroges

till förmån för den praktiska utbildningen. Än mera anmärkningsvärd

synes mig emellertid vara den missriktade uppfattningen av den teore-

tiska undervisningens ställning vid Skogshögskolan. Att denna under-

visning även beträffande de grundläggande ämnena fått något större

utrymme och ledes efter andra linjer nu än för 25 år sedan kan icke

vara annat än helt naturligt. Vi ha dock även på dessa områden gjort

åtskilliga framsteg och vunnit nya resultat, som blivit till praktisk nytta

för skogsbruket. Och utvecklingen går dess bättre alltjämt framåt. En

högskola måste helt enkelt hålla de studerande ä jour med vetenskapens
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framsteg. Detta innebär emellertid icke, att dess undervisningsprincip

skulle vara att inpränta ett visst kvantum döda minnessaker. Studier vid

en högskola förutsätta alltid en ganska iiög grad av självverksamhet hos

de studerande samt förmåga att av de meddelade fakta utsovra det väsent-

liga. Föreläsningarna i de teoretiska ämnena avse sålunda att ge den bli-

vande skogsmannen en allmän orientering pä skilda naturvetenskapliga

gebit, så att han sedermera själv skall ha möjlighet att på egen hand finna

sig till rätta inför de problem, som yppa sig under hans praktiska tjänste-

utövning. Det är därför klart, att denna undervisning icke kan givas

sä snäva gränser, att endast det ovedersägligen viktiga meddelas, eller

det som av utomstående anses oviktigt uteslutes. Bland skadesvamparna

i skogen finns det helt naturligt »mindre viktiga» och > mera viktiga»

arter. Man må dock komma ihåg, att svamparnas skogliga betydelse

ej är en gång för alla fastslagen, att vad som är av mindre vikt i dag

under vissa förhållanden, kan bli av stor vikt en annan dag under andra

förhållanden. Härpå ges det redan flerfaldiga exempel.

Att den unge studeranden kommer till Skogshögskolan med den förut-

fattade meningen, att han i sin blivande tjänsteutövning icke skall ha

behov av den teoretiska skolning han erhåller vid Skogshögskolan, där-

för att han möjligen riskerar att få veta litet för mycket — en mening,

som kan utläsas ur ordalydelsen på den refererade skrivelsen — vågar jag

för hans egen skull betvivla. Jag vill tvärt om hoppas, att han skall

veta att värdera sina teoretiska kunskaper sä högt, att han känner sig

manad att vidmakthålla och ytterligare fördjupa dem, när han ute i livet

spårar deras samband med de praktiska problem som möta, i stället för

att låta dem snart nog förflyktiga. Det må vara högskolans uppgift att

söka bringa det därhän.

Vad nu särskilt angår de skogsmykologiska frågorna, är det tydligt,

att studierna vid Skogshögskolan ha en mycket viktig uppgift att fylla.

Ur dem måste i främsta rummet framgå förståelsen för dessa frågors

praktiska karaktär, så att forskningsresultaten på detta område i allt

större utsträckning bliva beaktade och tillvaratagna till värt skogsbruks

fromma.
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ETT MODÄRNT AVVERKNINGS-
SYSTEM.

Schirmkeilschlag contra Wagnerblädning.

' AGNEKS huggningssystem är ej längre n\tt, utan man kan

/A / börja fordra fä se resultaten av principernas tillämpning.

^ V Det kan finnas anledning att kritiskt granska dem för att se

efter om allt är väl beställt eller om förbättringar behöva införas, och

man bör kunna i någon män sluta sig till för vilka skogar denna av-

verkningsform passar, eller om den överhuvudtaget är i större utsträck-

ning användbar i den rena formen.

I Wiirttemberg har kritiken tagits upp av d:r EBERHARD, vilken på

sitt revir i Langenbrand utarbetat en egen avverkningsmetod, som på

mänga viktiga punkter står i opposition mot Wagners principer.

Här skall lämnas en redogörelse för d:r Eberhards förutsättningar

och metoder och en sammanfattande kritik av WAGNERsystemet frän

den ståndpunkt, som d:r EBERHARD intager.

Reviret Langenbrand, som är beläget i nordligaste Schwarzwald på

en höjd över havet av omkring 700 m, omfattar 2,242 har statsskogar,

uppdelade på 81 hyggesföljder, g distrikt, 154 avdelningar med 444 under-

avdelningar. Dessutom har d:r EBERHARD 7 st. allmänningar i sin värd

med en sammanlagd ytvidd av 687 har.

Åldersklasserna fördelade sig är igoS' pä följande sätt;

kl. I kl. n kl. III kl. IV kl. v kl. VI

O— 20 21 40 41— 60 61—80 81— 100 lOI— Oö

II 20 II i;, 29 16 /i av arealen.

Huvudträdslaget är silvergranen, som upptar 64 % av skogsmarken.

Tallen upptager 16 %, granen 14 °/o och boken 6 %. Marken utgöres

huvudsakligen av s. k. mittlerer Buntsandstein. Årsnederbörden utgör i

medeltal för de 12 åren från 1900— igii 927 mm och årsmedeltempera-

turen är något mer än 7° C.

D:r Eberii.-^RD var tidigare under 6 är fäst vid skogsförsöksanstalten

i Tiibingen, där han i egenskap av assistent utarbetade en ny grafisk

' Under kriget ha inga revisioner av planerna utförts.
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framställningsmetod för produktionstabeller. Han har nu verkat på Langen-

brand i 15 års tid och har där systematiskt utarbetat en ny metod för

huggningarna. Detta system är nu i alla detaljer klart, och resultaten

äro också tydligt skönjbara. D:r EBERHARD har ej skrivit någon bok

om sitt skogsbrukssätt — tiden medgiver honom icke detta. Han anser

det nämligen vara viktigare att arbeta i skogen än att skriva om den,

och han vill helst meddela sin undervisning på ort och ställe. Det enda

som han publicerat om sina åsikter i skogsskötsel är därför ett par upp-

satser i Forstwissentschaftliches Centralblatt och i Silva år ig 19 och 1920.

Till reviret komma årligen de Wiirttembergska forststudenterna på 8

dagars kurs i skogsskötsel, och varje höst i augusti månad äger en kurs

rum på Langenbrand för utbildade praktiska skogsmän, huvudsakligen

revirförvaltare. Till dessa kurser ingå ansökningar flera är i förväg frän

hela tyska riket och även från utlandet. Före kriget sände Holland sina

skogsmän till E^ERH.-^RD för utbildning efter det de genomgått sina

teoretiska prov hemma i det skogfattiga Holland. Dessa holländare ha

under kriget som bekant rest till Sverige i stället, men nu torde man

ha återgått till att sända dem till Schwarzwald som förut. Tidigare hade

även unga engelska skogsmän besökt Langenbrand, men alltsedan 1914

har trafiken avstannat och kan nog ej tagas upp igen på åtskilliga år

framåt.

Eberhard utgår från naturlig föryngringsmetod. De skäl som be-

stämt honom för att lägga problemet från denna sida äro mångfaldiga,

men kunna sammanfattas på följande sätt. Kostnaderna bli mindre och

effektiviteten blir i flera avseenden större. Enligt Eberhard skall man

med naturlig återväxt förskaffa sig ett rikligare plantmaterial än med

konstföryngring och alltså vara bättre rustad mot kalamiteter, få ett bättre

urval och en högre kvalitet på skogen, dels på grund av detta urval

och dels beroende på den bättre kvistrensningen. Den naturliga för-

yngringen för med sig garanti för inhemsk ras och skapar lättare biand-

bestånd, vilket är en förutsättning för gott marktillstånd och hög pro-

duktion.

Eberhard har lärt framför allt av Hundeshagen, och han har vid

åsynen av de bayerska skogarna, som framgått ur naturföryngring, sagt

sig, att det system, som frambragt dylika resultat, måste vara gott. Vid

en jämförelse mellan de genom kalhuggning och kultur erhållna skogs-

typerna och de förut nämnda har han kommit till insikt om att en åter-

gång till naturlig föryngring är nödvändig.

Det är alltid möjligt att åstadkomma naturlig föryngring, eftersom na-

turen förut under så mänga generationer utan vårt ingripande kunnat

bibehålla skogen levande. Det gäller sålunda endast att studera natu-
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rens ej^na metoder. I första hand skall man ställa sig den frågan: vil-

ket trädslag passar pa marken'- Därefter skall man söka åstadkomma

för det önskvärda trädslagets föryngring gynnsamma förhållanden och

låta naturen själv verka.

Bästa förberedelsen för goda föryngringsbetingelser är upprepad be-

ståndsvård ända ifrån ungdomen, varigenom man har i sin hand att

reglera beståndets sammansättning och dirigera dess utveckling i rätt

riktning. Övergången bör bli mjuk, så att gallringarna så småningom

överföra skogen i föryngringsstadium, och EBERHARD kommer därför

till ett system med skärmbestånd över äterväxten.

VV.AGNER säger ifråga om skärmbestånd, att det ej är någon svårighet

att få återväxten att inställa sig, men det är först därefter som svårig-

heterna begynna, nämligen när man skall bringa den att utveckla sig

vidare. Eberhard menar, att det skall vara en klen skogsman, som ej

med hjälp av sin utbildning och en noggrann kännedom om sina sko-

gar skall kunna få fram och utveckla de plantor han får i sina skogs-

bestånd. Och om bästa sättet att fä återväxt är under skärmbestånd,

så bör man naturligtvis använda detta sätt.

Om nyckeln till föryngringen ligger i att åvägabringa sädana förhål-

landen, så att naturen sedan kan verka ostört, så måste givetvis skogs-

skötseln i första hand ha till uppgift att studera de faktorer som verka

hindrande, d. v. s. man skall främst fästa sin uppmärksamhet vid

mimisfaktorerna. Alltså måste man göra klart för sig vilka faror som
hota och söka undvika dessa. De äro huvudsakligen : stormfara (och

snötryck) ogräsväxt (och markförsämring överhuvud taget), sjukdomar

och insektangrepp.

Gallringarna påverkas sålunda av vilka minusfaktorer man har att

räkna med å en viss lokal. Huvudprincipen för gallringarna är att spara

det härskande skiktet och detta av tre olika anledningar: de härskande

träden äro stormfasta, de äro de bästa fröträden och de avsätta dess-

utom den största och värdefullaste tillväxten. Häri blir det sedan mo-

difikationer allt efter förhanden varande minusfaktorer. Sålunda sparar

man på mellanbeståndet om ogräsfara föreligger och likaså i en syd-

sluttning med fara för stark insolation. Om ä en viss lokal föreligger

fara för ogräsväxt men ej risk för stormfällning, skall avverkningen föras

så att marken ej oförsiktigt blottas, men det är ej behövligt att kvar-

lämna stormfasta träd, varför ett starkt ingrepp kan göras i de här-

skande trädens skikt om blott mellanbeståndet, som sparas, är tillräck-

ligt väl utbildat. Vid stormfara däremot måste gallringen huvudsakligen

inskränkas till att omfatta de medhärskande och behärskade träden.
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Vid fara för sjukdomar etc. måste lämpliga åtgärder övervägas frän fall

till fall.

Eberh.VRD anser det vara principiellt oriktigt att söka genomföra ett

system med naturlig föryngring utan skuggfdrdragajtde trädslag. De
Ijusälskande trädslagen fordra en komplettering med skuggfördragande

för att kunna bilda något helt, säger EBERHARD. Det skuggfördragande

trädslaget — eller ännu bättre om man har flera att röra sig med —
skall bilda grundstommen för föryngringen, vartill sedermera de Ijusäl-

skande adderas. 1 Langenbrand är det silvergranen som utgör grund-

stommen, och skogsskötseln blir därför lagd på så sätt, att silvergranens

fordringar på föryngringsbetingelser i första hand tillgodoses. Emeller-

tid torde systemets principer med ringa modifikationer vara genomför-

bara även med boken eller granen såsom huvudträdslag.

Eberhards föryngringsmetod känner egentligen endast tvenne medel

för uppnående av sitt mål, nämligen gallring och viarkberedyiing.

Silvergranen skall gallras ofta och svagt. Varje häftigt ingrepp är

oklokt; träden anpassa sig endast så småningom efter de nya förhållan-

dena vid ett för starkt angrepp, ogräs inställer sig gärna, och stormfara

föreligger i regel. Genom att gallra ofta, helst varje år, kan mera virke

uttagas i summa än vad fallet är med större intervaller. På Langen-

brand är det delvis genomfört, att bestånden från en viss ålder utsättas

för genomhuggning varje år, och delvis sker gallring med en period av

3 år. Gallringarna fortskrida dock ej under hela omloppstiden på samma
sätt. Det viktiga är att fram mot föryngringsstadiet gallra mycket ofta.

Föryngringen inledes 20 a 25 år före omloppstidens slut och inne-

fattar markberedtimg, varvid strötäcket avlägsnas, mineraljorden blottas

och c:a 40 cms djuphackning sker. A Langenbrand liksom på mänga

andra ställen i Schwarzvvald kan detta arbete fås gratis på grund av

att befolkningen har behov av strö. Mossar saknas alldeles, och torv-

strö kan alltså ej erhållas, varför skogsströ är det enda som användes

av lantbefolkningen. Folket får hämta strö å anvisade platser mot att

markberedning verkställes. Denna markberedning utföres ej över hela

ytan utan i strängar, och djuphackningen behöver ej heller i strängarna

vara kontinuerlig utan sker i form av kvadrater med ' /, meters sida på

ett avstånd från varandra av i å i '2 meter.

I det gallrade, tämligen ljust ställda beståndet infinner sig åter-

växten av silvergran och likaså av bok och gran, där dessa trädslag

ingå i beståndet. Beteckningen Ijushnggning får ej användas för de

huggningar, som åstadkomma föryngringen, ty däri ligger begreppet

starkt iiigrepp på en gång. Endast så småningom får ljustillträdet ökas,

så att träden i beståndet hinna anpassa sig och ogräset kan hållas till-
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baka. Vid ogräsrisk kan man på detta sätt fä fram äterväxten, som är

mera skuggfördragandc än ogräset; så småningom skaffar man plantorna

ökad ljustillförsel, så att de bibehållas vid liv och kunna vidare utveck-

las. Detta sker alltjämt medelst gallringsartade huggningar. Då man

har fått beståndet i sådant skick, är föryngringen tryggad. Skulle storm-

skador eller andra kalamiteter mträffa, så finns ju redan ett förråd av

plantor, som ha handicap gent emot ogräsvegetationen.

Nu är tidpunkten kommen, då de s. k. efierhuggningarna börja. Alla

föregående huggningar äro förberedande ur föryngringssynpunkt. Allt

efter huggningarnas art karakteriseras Eberhards metod av tventie olika

stadier: det förberedande stadiet och efterhuggningsstadiet.

Efterhuggningarna verkställas efter en princip, som står i konsekvens

med metoden för övrigt: ofta upprepade — om möjligt varje år utförda

— huggningar, som så småningom överföra beståndet till ungskog.

Den riktning, i vilken föryngringen fortskrider, bestämmes av tre mo-

ment, nämligen vindriktniiigoi, markens lutning och den riktning i vil-

ken virkets avforsling skall ske. De två sistnämnda momenten samman-

falla i regel så gott som alldeles. Eftersom kalhuggning icke sker, be-

höver särskild hänsyn till solen ej tagas.

På jämn mark skall avverkningen fortgå vinkelrätt mot vindriktningen,

vilket i allmänhet betyder från Ö mot V. På sluttande mark har man

att taga en resultant mellan marklutningen och vindriktningen, och ju

starkare sluttningen är, desto större hänsyn måste tagas till den rikt-

ning vari sluttningen går.

Vindriktningens betydelse är utan vidare klar, då stormfara föreligger,

om man öppnar ett bestånd mot väster. Här är det visserligen ej

fråga om att öppna beståndet, eftersom alla öppna kanter enligt EBER-

HARD äro av ondo, men även en starkare luckring i eri västlig bestånds-

kant är riskabel vid den ålder det här rör sig om. Avforslingen får ej

heller ske genom det förut föryngrade området, och därför måste hän-

syn tagas till den väg varpå virket skall utföras och åt vilket håll trä-

den skola fällas. För tyska förhållanden är detta senare viktigt, ej blott

ur synpunkten att reducera skadorna på återväxten vid utdrivningen utan

i särskilt hög grad därför, att så gott som allt gagnvirke apteras till

Langholz: långa stockar — nästan hela träd — måste därför utsläpas

till vägarna, och detta måste ske på så sätt, att lilländan går före, ty

i annat fall blir arbetet för tungt. Vidare måste all vridning och sväng-

ning av det fällda virket så vitt möjligt undvikas. Därtill kommer, att

körarna alltid lasta framtungt, och att rotändarna vid vägen skola ligga

i den riktning ditåt virket skall köras. Om detta förfarande är grundat

i vagnarnas konstruktion eller blott beror på körarnas ingrodda vanor.
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vågar jag ej bestämt yttra mig om. D:r Eberhard försäkrar emeller-

tid, att det är omöjligt att ändra förhållandet, varför vid avverkningen

hänsyn måste tagas härtill.

Alla nu uppräknade omständigheter göra det till en rätt så invecklad

sak att bestämma i vilken riktning avverkningen bäst bör föras.

För våra svenska förhållanden behöva vi naturligtvis ej räkna på
samma sätt, då hos oss i detta fall de tekniska detaljerna äro under-

ordnade skogsskötselns ändamål. För att få fram metoden i dess ren-

het behöva vi därför endast tänka på det fallet, då vi ha att föryngra

en i det närmaste plan mark, varvid vindriktningen är utslagsgivande.

Vinden kommer visserligen ej endast från ett håll. Om väster är det

farligaste väderstrecket för en ort, kunna vi riskera farliga vindar med
en riktning mellan SV och NV. Den placering som Wagner har av

sina föryngringshyggen är därför tämligen riskabel ur vindskadesynpunkt.

Eberhard vill f. ö. i motsats mot Wagner icke upptaga kalhyggen

utan fortskrida kontinuerligt med avverkningen, så att övergången till

nästa generation blir mjuk. Principiellt gå därför hans föryngringsytor

i form av starkare geiwmgallrade kilar med spetsen riktad emot väster,

och hans huggningsmetod kallas med anledning härav Schirmkeilschlag-

betrieb. (Se fig. i).

Föryngringskilarna inläggas på var 8o:de ä i2o:de meter, så att inom

varje avdelning alltid komma flera dylika kilar, och man kan reglera

föryngringshastigheten genom att använda ett större eller mindre antal

kilar. Deras placering är sådan, att man alltid börjar i mitten och fort-

går utåt. Därigenom att ingreppet göres på detta sätt förstoras för-

yngringsytan, i det att man å varje kil fortskrider så att säga på två

fronter. Med samma bredd som Wagner använder bör man alltså kunna nå

dubbelt så stort resultat på varje kil.

Vid alla vägar sparas de stormfasta träden, oberoende av hur för-

yngringskilen kommer. Orsaken härtill är dels estetiska hänsyn men

framför allt att man har tillfälle att hur länge som helst utnyttja ljus-

ningstillväxten å dessa träd, vilkas avverkande ej gör någon skada på

återväxten, varjämte dessa vägträd komma att bilda smala läbälten, väl

fördelade över skogen, och vilka ha en nog så viktig uppgift för av-

värjande av stormfara.

De allmänna gallringsprinciperna för efterhuggningar äro också sådana

att stormfasta träd kvarlämnas i stor utsträckning. Om två stora dylika

stonnbrytare stå intill varandra, så lämnas alltid båda. På detta stadium

kan intet göras för att i sådant fall reglera stamfördelningen utan skulle

detta ha skett på tidigare stadium — alltså under förberedningsstadiet.

Eberhard överväger vid dessa efterhuggningar alltid noga i detalj —
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Fig. I. Föryngringens fortgång å plan mark enligt Eberhard. Överst: normala vindför-

hållanden. Underst: vid stark stormfara går huggningen långsammare i beståndets

västra kant.
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träd för träd — huru stormen skall brytas, och därför har han också

mycket litet vindfällen. — Ljustillträdet regleras sålunda i första hand

genom utgallring av medhärskajide träd. Första kronskiktet sparas gärna,

såvida träden äro friska och välvuxna samt avsätta god tillväxt.

Den innersta eller första kilen göres helt smal — upp till 20 å 30

meters bredd — och ges en mycket långsträckt form (se fig. 1). Där-

för ser man ej mycket av dessa kilar ute i skogen. De likna mest en

rak linje, på sidorna av vilken man gallrat litet starkare. Även i fort-

sättningen kan det vara svårt att på marken fastställa kilformen, då det

ofta ställer sig lämpligt att fortskrida med föryngringen i det närmaste

rektangulärt. Enstaka grupper kunna också sparas, och vägträden tas

som nämnt ej förrän i allra sista hand. Något regelbundet schema ser

man därför alls icke till ute i skogen, och skulle man utan alla upplys-

ningar ensam företaga en exkursion genom Langenbrands skogar, är det

knappast troligt, att man skulle upptäcka, att huggningarna försiggå i

kilform mot väster. I synnerhet de branta sluttningarna åstadkomma

modifikationer av skilda slag.

Men metoden gör likväl skäl för sitt namn, även om kilarna ej kunna

sä påtagligt konstateras i föryngringshyggenas form. Förfarandet är

dock alltid sådant, att det syftar till åstadkommande av ett sluttande

krontak från O mot V på plan mark, d. v. s. att föryngringen fortskri-

der i denna riktning. Även om föryngringsytan är närmast rektangu-

lär, skall man dock vid närmare studium finna, att i den främre = västra

delen ha vi skogen mera sluten, och att äterväxten är längre kommen
i den bakre, d. v. s. den östra delen. Här, i den bakre delen av kilen,

är beståndet ljusare ställt, och detta område, där återvä.xten slappes

fram, utvidgas mer och mer, såväl framåt som åt sidorna. I kilens främre

del fortskrider man mera långsamt och försiktigt, så att ju längre mot

väster man kommer i ett bestånd, desto mindre tillväxt ser man på

plantorna. Här söker man sålunda blott hålla de uppkomna plantorna

vid liv till dess att turen kommer, och den bakersta delen av kilen re-

dan är omförd till ungskog. På så sätt flyttas den zon, där plantorna

ha de bästa tillväxtbetingelserna, år för år framåt mot väster, och skärm-

beståndet uppvisar alla grader av slutenhet.

I den bakre kanten övergå kilarnas baser så småningom i varandra,

och här borthugges skogen mer och mer, allt eftersom plantorna skjuta

i höjden. Så t. ex. 10 år efter kilarnas första utläggande har man skärm-

bestånd blott i främre delen av avdelningen, och i den bakre delen har

man ungskog utan överståndare. Resultatet bör till slut bli en skogs-

typ med något vägformigt krontak, som sluttar mot väster. Föryng-

ringen drager emellertid ej så lång tid att större åldersskillnader hinna
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uppträda. Om föryngringen går över en avdelning pä 20 år, sä kan

ju hela avdelningen hänföras till samma åldersklass, och ett av EuER-

IIARDS skäl för styrkan i hans metod är just att den icke kräver någon

genomgripande förändring av den förefintliga skogstypen.

En anmärkning i fråga om Eberhakds metod som jag vill ha fram-

hållit innan jag går vidare är, att hela systemet i själva verket är ut-

arbetat speciellt för silvergran, och att det kan behövas vissa modifika-

tioner, om det skall tillämpas på andra trädslag. Dessa modifikationer

inskränkas dock i huvudsak till sådana ting som huru ofta och huru

starkt man skall gallra, föryngringstidens längd etc. men beröra egentli-

gen icke själva huvudprinciperna för avverkningens förande. Silvergranen

är givetvis ett mycket tacksamt material att arbeta med, dä plantorna

utan svårighet kunna hållas vid liv i 25 års tid under skärmbestånd och

likväl växa upp till fullgoda träd, dä de få tillräckligt med utrymme och

ljus. I Langenbrand skaffar man sig — såsom förut har beskrivits —
återväxt över praktiskt taget hela avdelningen redan innan kilarna läg-

gas ut. Innan huggningen gått om hela arealen kunna plantorna i den

slutna delen av skogen stå ungefär decimeterhöga under 20 års tid för

att — när deras tur kommer — reagera för ljustillträdet och växa lika

snällt som om de vore blott 3 å 4 år gamla. Den förmåga silvergra-

nen i så hög grad besitter, att länge bibehålla sin livsenergi oförmin-

skad, är naturligtvis mycket värdefull för en föryngringsmetod som den

ovan skildrade. Det torde emellertid alls icke vara omöjligt att till-

lämpa metoden till och med för Ijusälskande trädslag, ehuru detta stri-

der mot Eberhakd.s teorier.

Eberhards kritik av WAGNERsystemet till förmän för Schirmkeil-

schlag kan sammanfattas i fyra huvudpunkter.

I . Drivningstcknikcn.

Det går inte för sig att forsla virket över den redan föryngrade area-

len, och vägarna bli därför ej väl utnyttjade vid WAGNERsystemet, i

det att vägarna fä virke endast från ett häll samtidigt. Detta är riktigt

när vägarna gå i O—V och utgöra avdelningsgränser såsom ock ganska

vanligt är fallet i Tyskland. De kilformiga föryngringsområdena tillåta

en förkortning av körvägen till i genomsnitt hälften av vad Wagner-
metoden behöver. (Se fig. 2).
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Fig. 2. Jämförelse mellan drivningsviigens längd vid WAGNER-blädning och kilhuggning.

I förra fallet är avverkningsriktningen från norr till söder, varvid virket endast

första gången kan forslas till den övre vägen. Med kilformigt hygge kan driv-

ningsvägen förkortas till nära på hälften.
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2. Effektivitet ifråga mii natiniig föryugving och vindskydd.

Den naturlii^aste föryngiint^smetoden är, åtminstone för silveroran och

bok, skärmbeständsfoniien. Silvergranen är t. ex. mindre utsatt för bet-

ning inne i bestånden och behöver f. ö. skydd under sin första upp-

växttid. W.VGNEKsystemet riskerar ogräsväxt och markförvildning och

måste ofta laborera med kulturer för att få tillräcklig återväxt. EBER-

HARD har med sin metod åstadkommit 93 % naturlig föryngring på av-

verkningstrakterna i Langenbrand, vilket troligtvis är ett bättre resultat

än på Gaildorf, varifrån siffror emellertid saknas. — I vad som rör

stormfastheten hos skogen är Eberhards metod överlägsen Wagners,
ty öppna kanter utgöra alltid en risk i detta avseende, i synnerhet som

de nordliga vindarna äro de för skogen allra farligaste, vilket bl. a. fram-

går av en förliden sommar publicerad utredning av chefen för Bayerns

meteorologiska anstalt, prof. ScHMAUSS. Enligt SCHMAUSS' utredning, som

verkställdes närmast till tjänst för lufttrafiken, äro de starka västliga och

sydvästliga vindarna de vanligaste, men de nordvästliga äro likväl de

för skogen farligaste och detta av följande skäl. De från nordväst blå-

sande vindarna komma stötvis med en viss amplitud, och deras maxi-

mala hastighet kan uppgå till inemot det dubbla av medelhastigheten.

Dessa variationer göra nordvästvindarna särskilt farliga därigenom att

de försätta träden i svajning, för vilket träden dessutom äro så mycket

känsligare som nordvästvindarna pläga föregås av en period med blid

väderlek och nederbörd, så att marken är uppmjukad och ger rötterna

sämre stöd. En omständighet, som inte heller saknar betydelse, är att

de nordliga vindarna komma med kall luft, som alltså är relativt tung

och tät och har stor levande kraft.

Alla dessa faktorer samverka till att göra en nordvästlig vind till en

betydligt farligare fiende till skogen än vad en sydlig vind av samma
genomsnittshastighet utgör. Helt säkert måste under sådana förhållanden

den gamla beprövade östvästliga avverkningsriktningen erbjuda större

fördelar i fråga om vindskydd än den Wagneksk.\ nordsydriktningen,

i synnerhet om inga beståndskanter öppnas.

3. WACNERinetoden ger för litett virkesskörd, och omloppstider^ia bli

alldeles för höga.

Denna anmärkning är den allvarligaste, då den beskyller W.^GNER-

metoden för att vara oekonomisk. Utgående ifrån det faktum, att på

Gaildorf, som är det enda ställe, där WAGNERsystemet rent tillämpas i

större skala, föryngringskanterna, d. v. s. angreppspunkterna, i genom-

snitt äro belägna på ett avstånd från varandra av 300 meter och att

9* Skosszuh-ds/öreningens Tidskri/t iQ2i, Serien A.
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kanten fl\'ttar sig med en hastighet som föga överskrider en meter per

ar, skulle man ju komma till det resultatet, att det åtgår 300 är för att

föryngra en avdelning (jfr den i detta häfte avdelning B intagna redo-

görelsen från Gaildorf). Med looårig omloppstid borde ju årligen nor-

malt föryngras en bredd av 3 meter om avdelningens bredd är 300 me-

ter. Då man nu vid WAGNERblädning ej återkommer oftare än vart

8:de år, skulle alltså en remsa om c:a 25 ms bredd varje gång behöva

kalläggas. Tar man som på Gaildorf endast 8 ä 10 meter åt gången

— och första gången endast 5 meter — så betyder detta ingenting

annat än att vi införa ungefär 300-årig omloppstid på granen, under det

att man allmänt anser att go år är tillräckligt för detta trädslag.

Och i övergången, första gången föryngring vidtages efter Wagner-
princip, blir det än värre. Utgå vi nämligen från ett bestånd som re-

dan är moget för för\-ngring, säg av loo års ålder, så skulle ju de sist

avverkade träden nä fram till en ålder av 400 är.

Med andra ord: avverkningen av de gamla förråden går för trögt,

och vi fä ej ut tillräckligt mycket virke ur skogen. Visserligen fås en del

virke extra genom gallring och ljushuggning, men detta är åtgärder som

tillämpas även med den vanliga kalhuggningsprincipen. Faktum är också,

att på Gaildorf har man fått alldeles för låg avverkning genom kant-

blädningar, varför man jämsides härmed har måst utföra vanliga trakt-

huggningar för alt fylla ut den i planen beräknade skörden. På så sätt

när man på Gaildorf upp till 5,9 fm'' avverkning per har årligen.

På reviret Calmbach nära Langenbrand tillämpas en modifierad WAGNER-

blädning enligt ett system, som medelst användande av kulturer på-

skyndar föryngringen, så att revirförvaltaren ansåg sig kunna flytta

WAGNERkanten med en hastighet av 3,5 meter pr år. Trots det att

pä Calmbach finnas mycket stora förråd av gammal skog kom ärsav-

verkningen likväl ej upp till mera än 6 fm' per har, vilket kanske an-

tingen bör tolkas sä, att avståndet mellan föryngringskanterna var för

stort — d. v. s. mer än 350 m — eller också sä, att siffran 3,5 meters

årlig föryngring var överdrivet hög och ej motsvarades av verkligheten.

En bidragande omständighet av stor vikt är naturligtvis även att man

på Calmbach gallrar mycket svagt.

På Langenbrand var skörden före Eberhards tid också omkring 6 fm^

Nu uttagas emellertid 13 fm' per har årligen, och EBERHARD anser sig

kunna föryngra ett bestånd på 10 ä 15 gånger kortare tid än Wagner.

4. Skärmförytigyingen stöper ej om skogen i någon 7iy form.

WAGNER-systemet frångår principiellt den skogstyp som vi kalla den

likformiga och likåldriga skogen för att påtvinga skogen en ny tvångs-
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tröja som lictcr »die räuniliche Ordnung». Denna nya ordning kan ej

framställas på ett revir pä mindre än hundratals år, och när man med

stora offer nått målet, då kanske man har fått tillräcklig erfarenhet för

att kunna säga att man gjort någonting som var galet.

Den likformiga skogen, fördelad på ej alltför små arealenheter, mot-

svarar ovillkorligen skogsbrukets krav på ordning och reda, och denna

skogstyp har alltför stora fördelar för att vi skulle frivilligt uppge den

utan tvingande skäl. Eberh.^RD — och före honom HUNDESHAGEN
m. fl. — har visat möjligheten av att frambringa förstklassiga skogar

med bibehållande i stort sett av likformigheten. I vad som rör Sverige

torde man väl också kunna säga, att våra vackraste skogar äro av i

huvudsak likformig typ.

Det torde i själva verket bero mindre på olikåldrighet än pä god

skogsvård om blädningen kan ge bättre resultat än trakthuggning, och

alla de fördelar som den naturliga föryngringen medför kunna vi lika

väl tillgodogöra oss i en likäldrig skog som i en olikåldrig.
^

\V.\GNER påstår, att den naturliga principen inom skogsbruket för

fram till en skogstyp som ö\erensstämmer med den olikåldriga bläd-

ningsskogen, men det kan väl diskuteras, om detta är så nödvändigt.

Om vi se på våra svenska urskogar skola vi finna, att majoriteten av

dem uppvisar en förvånansvärd likåldrighet. Särskilt framträdande är

detta förhållande då det gäller tallskogarna, men detsamma gäller myc-

ket ofta också för andra trädslag då de förekomma i slutna bestånd.

Man kan därför ej för sådana avverkningsmetoder som arbeta på att

åstadkomma gruppvisa föryngringar eller överhuvud föryngring över små

arealer göra anspråk på monopol i fråga om att använda naturens egna

metoder, ty naturen använder många olika metoder, och alla äro ej

iieller av lika stort praktiskt värde för oss.

Vi ha lielt enkelt icke tid att framskrida lineärt med föryngringen

som det rena WAGXERsystemet, och vi ha heller icke tid att plottra bort

för mycket detaljarbete på ett system av ett ändlöst antal luckor och

angreppspunkter. Vi böra inrikta oss litet mera i stor stil, och i fråga

om föryngringens effektivitet får ej glömmas, att det bör vara en om-

sorg för skogsvårdaren att framställa sådana förhållanden, att ett gott

fröår och gynnsamma betingelser för groning, etc. bli utnyttjade över

sä stora arealer som möjligt.

Det kan naturligtvis sägas, att om nu också EberhaRDS kritik av

WAGNERsystemet är berättigad, så följer därav icke omedelbart, att

' Med likaldrij; skog mena', här att beståndets liuvudinassa tillhör samma 20 äriga .ål-

dersklass.
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hans eget system passar oss bättre! EBERHARD arbetar under förhål-

landen som i ett flertal avseenden måste sägas vara gynnsammare för

naturlig föryngring än vad fallet är hos oss, och han har tacksammare

trädslag att räkna med. Detta gäller ju i särskilt hög grad om silver-

granen, som rentav fordrar skärmbestånd i sin första ungdom.

Min mening har heller icke varit att utan vidare rekommendera den

ifrågavarande föryngringsmetoden till allmänt bruk. Särskilt tror jag att

man måste alldeles ställa sig avvisande i fråga om tillämpningen av dessa

principer inom det norrländska barrskogsonirådet, där vi ha helt andra

minimifaktorer att räkna med än i Schwarzwald.

Men för södra och mellersta Sverige är jag livligt övertygad om att

man kan draga en hel del lärdomar utav EBERHARD.S system, och jag

anser det vara av vikt att försök igångsättas och iakttagelser göras för

att pröva principernas räckvidd. Det är givet, att modifikationer nöd-

vändiggöras på grund av lokala förhållanden och på grund av den er-

fareniiet som redan samlats. Men det ligger ett tilltalande drag av logik

och konsekvens över Eberhards metoder som inger förtroende, och

det är att hoppas, att det skall finnas något av värde i hans system att

taga vara på även för värt land.



A. K. MYHRWOLD.
* 37l 1856 t 7; 1920.

Alla de svenska skogsmän, som deltogo i Skogsvårdsföreningens

exkursion till Norge, minnas helt visst professor A. K. Myhr-
woi.DS vänliga leende. Han deltog varje dag i exkursionen och

sist i Hakedals vackra granskogar. Han följde troget med, ehuru en

och annan kanske fann honom blek och tyst — först efteråt fingo vi

veta, att han redan då var dödsdömd på grund av en tärande sjukdom.

— Man måste verkligen uppriktigt beundra den energi och det varma

intresse, som förmådde den gamle skogsmannen att åter — om ock för sista

gången — \andra med skogens män. Icke minst åligger det svenska skogs-

män att i tacksam erinran minnas honom frän hans sista skogsexkursion. —
Efter avslutade skolstudier 1875, studerade Myhr\voi,D skogsveten-

skap vid forstakademien i Aschaffenburg i Bayern. Hemkommen från

Tyskland erhöll han ett resestipendium och befor sommaren 1878 skogs-

trakterna i Odalen, Solor och Elverum. Under denna resa blev han

anmodad söka den nyupprättade lärarebefattningen i skogsbruk vidjöns-

bergs lantbruksskola och skogsförvaltareplatsen å Romedals allmänning.

Sedan han innehaft denna befattning i 4 år, blev han hösten 1882 er-

bjuden plats i skogdirektoratet. Där kvarstod han under 13 är, men
hade under denna tid åtskilliga uppdrag och förordnanden på andra

platser såsom vikarie vid Kongsbergs skogsskola och ledare av den nya

skogsskolan i Elverum. Vid norska skogsväsendets omorganisation år

1896 blev han skogsförvaltare i Smaalenene och lärare i skogsbruk vid

Aas högre lantbruksskola. Ar 1S99 anställdes han som överlärare vid

Norges lantbrukshögskola pä samma plats och utnämndes därstädes till

professor år 1915. Hans undervisningsskyldighet omfattade ämnena

skogsskötsel, skogsteknologi och skogsförvaltning. —
MvHRWor.DS föreläsningar, som snart lära utkomma i trjxk, utmärkte

sig för en stor grundlighet. Med mycken flit och samvetsgrannhet hade

han i dem efter den rika skogliga litteraturen sammanfört en betydande

fond av vetande. Han hade också genom resor i Sverige, Danmark, Hol-

land, Tyskland, Österrike och Schweiz samt överallt i det egna landet fått
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A. K. MVHRWOLD.

en ingående kännedom om allt inom

skogshushållningen, som rörde hans

undervisningsämnen. Däremot hann

MvUKWOLD ej publicera så mycket

i tryck. Främst torde hans omfat-

tande undervisning, som vid andra

liknande högskolor brukar vara för-

delad på minst två lärare, varit

orsaken härtill. Man har nu också

efter MvHRWOLDS död gått i för-

fattning om att dela hans under-

visningsskyldighet på två händer.

MvilRWOLDS främsta arbete är

en avdelning i »Landmandsboken»

om »Skognytning» (skogsteknologi)

om 113 sid., försedda med ett

stort och vackert bildmaterial.

Kända äro också MvHRWOLDS tim-

merflottningsstatistiska samman-

ställningar från norska vattendrag.

Förutom genom sin betydande lärareverksamhet togs Myiirwolds stora

arbetsförmåga i anspråk för allehanda andra uppdrag. Redan åren 1886

—

1S98 fungerade han som sekreterare

och kassör i »Den norske Forstfor-

ening». Han blev sedermera amts-

vald ledamot ' av Akershus skogssäll-

skap och av > Skogsutvalget» for Aas

herred. Från år 1916 var han ord-

förande i Det norske Skogselskaps

representantskap, och år 19 19 inval-

des han i »Centralkomiteen for viden-

skabelig samarbeide til fremme av

näringslivet». —

•

Till dessa korta biografiska data

torde böra läggas ett tack från svensk

sida till professor Myhrwold. Det var

säkerligen med uppriktig tillfreds-

ställelse som de svenska skogsmännen fingo med tal och sång hylla honom

ute på tunet vid Hakedal, och vi minnas hans förträffliga svarstal där-

städes. Vi erinra oss också tacksamt det mottagande han beredde svenska

skoosmän vid sin kära lantbrukshögskola ute vid Aas. Två dagar å

4ÉM^£fi

Professor M , ,^
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rad presiderade han där vid måltider för oss, utan att själv kunna tära

något — 1 8 dagar senare var han också för alltid borta. Ilansgärninn

lever dock genom de 25g forstkandidater, han utbildat för värden av

Norges skogar.

MVIIRWOLU sörjes närmast av hustru, född DkKVl.R, samt tre barn,

en dotter, gift I^kikukrichsia, samt AlJ' och LoLls.

Gunnar Schotte.

F. K0LPIN RAVN.
* "Vs 1873 •;• ''/, '920.

Den i Sverige flerstädes kände professorn vid landbohojskolen i Kö-

penhamn Frederik Kolpin Ravn slutade förra året mitt i sin bästa

mannakraft sina dagar. Han var på studieresa i Amerika, därhän tick

blodförgiftning, förorsakad av en streptokokkinfektion, och dog i sin

hustrus hem i Kast Orange, New Jersey.

Redan under sin skoltid i Aalborg intresserade han sig mest för bota-

niken och sedan han 1890 bli\it student, slog han sig också med iver

på botaniska studier. Ar 1892 blev han antagen som assistent vid den

botaniska undervisningen på Landbohojskolen. Under dåvarande lektor

IC. ROSTRUPS påverkan fångades hans intresse mest av mykologien och

han sysslade till en början med trädsjukdomar. Sedermera ägnade

han sig också åt lantbruksväxternas svampsjukdomar. Hans doktors-

avhandling år iQOo behandlade sålunda några HelinhithosporiiimzxiQx

och de av dem framkallade .sjukdomarna hos korn och havre. Ett par

år härefter blev han växtpatologisk konsulent för »De samvirkende

danske Landboforeninger.» 1905 blev Ravn ledare för Landboförening-

arnas växtpatologiska försöksverksamhet och var självskriven att efter

ROSTRLP 1907 övertaga professuren i växtpatologi samt befattningen

som lantbruksministeriets konsulent i växtsjukdomar. Försöksarbetet

fortsatte han dock ända till 191g, då han insattes som statens represen-

tant i växtavelskommissionen. R.WN var vidare medlem i Frökontroll-

kommissionen samt ordförande i den danska avdelningen av Nordiska

Jordbruksforskares Förening.

År 1910 trädde han i förbindelse med danska statens skogsförsöks-

väsende och kom att leda försök för bekämpande av danska skogsbru-

kets farligaste rötsvamp, Polyporus minosus. De omfattande försöken ut-

förde han dels i Staurby skog vid Middelfart å I-^yen och dels i Hast-

rups Plantage under Palsgaard statsskogsrevir i Jylland. Verkningarna

av mer eller mindre starka gallringar undersöktes ävensom effekten av

att tillföra marken kalk, kali eller fosforsyra. Vidare utsattes plantor
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F. KoLriN Ravn

av mänga olika arter skogsträd ä

starkt svampinfekterat hygge för att

utröna de olika arternas motstånds-

förmåga mot rotrötan. Även i Sve-

rige har Ravn studerat rottickans

uppträdande särskilt å Omberg, där

undertecknad hade nöjet demon-

strera densamma för honcm somma-

ren 1918.

Tillsammans med L. A. Halcii

har Ravn ingående undersökt ekens

mjöldagg. Han har lämnat upp-

lysning om sjukdomens förekomst

och möjligheterna för dess bekäm-

pande samt belyst den viktiga frå-

gan om förhållandet mellan skott-

mognad och frostkänslighet hos

eken. — Han var vidare ivrigt sys-

selsatt med den egendomliga sjuk-

dom, som på senare åren i Dan-

mark uppträtt på gamla ekar och förorsakat deras död. Denna under-

sökning hann han tyvärr ej avsluta före sin död. Vidare var han syssel-

satt med utarbetandet av särskilda växtpatologiska handböcker för lant-

bruket, skogsbruket och trädgårdsskötseln var för sig. Då Rostrups

Plantepatologi sedan några år är utsåld, var det en stor förlust för stu-

diet av växtsjukdomarna, att Ravns studieverk ej blevo utgivna. —
Ravn var vida känd utom Danmarks gränser. Är 1915 höll han

t. ex. på grund av inbjudan av Departement of Ägriculture föreläsningar

vid flera amerikanska lantbrukshögskolor, 19 19 förberedde han i England

en kurs för engelska lanlbruksteoretiker i Danmark, han förhandlade i

Amerika ivrigt med Federal Horticultural Board om samarbete för för-

hindrande av växtsjukdomarnas spridning, och i Sverige var han ofta

synlig vid lantbruks- och skogsveckorna. Ravn var medlem av svenska

lantbruksakademien. —
K0LPIN Ravn var en ovanligt sympatisk person. Han hade ett syn-

nerligen älskvärt sätt mot alla, som sökte hans råd. Som konsulent

blev han därför mycket uppburen. Han höll inga högtidliga föredrag

utan gick ut med de danska jordbrukarna och tog växterna på deras

egna åkrar som undervisningsmaterial. Han var också en utmärkt lärare,

och de unga eleverna kände sig dragna till honom även på grund av

hans kraftiga gestalt och hans lugna, jovialiska uppträdande.

Gunnar Sciiotte.
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K. A. W I D E G R E N

TRANSPORTBANE SYSTEM
WIDEGREN.

Kiiredrag vid Skugsveckans öppnande den lo mars 192 1.

Det transportsystem, jag här skall i största korthet redogöra för,

liar förut beskrivits i Skogsvårdsföreningens tidskrift.^ Beskriv-

ningen i fråga gällde den först utförda banan, en experiment-

bana. Sedan dess ha tvä banor för praktiskt bruk utförts, å vilka de

frän den föregående banan vunna erfarenheterna tillämpats, och det kan

kanske därför intressera att erhålla ytterligare meddelande om systemet.

Jag skall i samband med visande av några bilder och en film från den

ena av de utförda banorna beröra banans konstruktion och anföra en del

synpunkter och erfarenhetsrön. De ovannämnda banorna ha utförts den

ena av Skönviks Aktiebolag och den andra av Stora Kopparbergs Bergs

lags Aktiebolag och det är från den första av dessa, som bilderna för-

skriva sig.

Banan är en tvåskenig rälsbana helt av trä. Med undantag av spiken

ingår intet järn i densamma. Rälsen utgöres av stockar, som något bi-

lats eller sågats. Vid den utföringsform, som visas i fig. i, är rälsen

upplagd på stöd och marken har ej terrasserats, men man kan givetvis

också terrassera marken och lägga rälsen på syllar på marken.

Rullande materielen utgöres av vagnar dragna av lokomotiv. Det

mest utmärkande för rullande materielen är, att hjulen sakna fläns. De

äro fullt cylindriska, rätt breda och skodda med massivgummi. För

hjulens fasthållande och styrande på rälsen har införts en styranordning,

som löper pä ena räl.ssträngen. Dess konstruktion och verkningssätt visas

schematiskt i fig. 2. Fig. A (å fig. 2) visar ett hjul stående på en räls-

stock. Den styranordning, som visas, avser blott styrning i <?;/ riktning.

Hjulet (här nedan kallat »bärhjulet») är \ridbart omkring en \ertikal

tapp. Förbundna med bärhjulets axel eller med den hjulet omfattande

bygeln sitta armar, som uppbära var sitt hjul, styrhjulen. Det inses att

då bärhjulet vrides omkring den vertikala tappen förfl\'ttas st\rhjulen i

en cirkelbåge med tappen som medelpunkt.

' K. A. och E. H. WiDKOREN: Transportbana för skogsdrift, syslem Widegren: .årgång

1919, haft. 6— 8.

10. Sltogsv,%riis_rorem„sens Tidskri/t iqil. Serieo A.
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Fig I.

Anordnini^un i fråga fungerar pä sätt som framgår av fig. B och C.

Om bärhjulet av nägon anledning kommit att förskjutas i sidled, måste

hjulet på grund av styrhjulen komma att intaga den i förhållande till

rälsens mittlinje sneda ställning, som visas i fig. B. På grund av denna

sneda ställning måste bärhjulet vid sin rörelse framåt komma att röra

sig upp mot rälsens mittlinje efter den linje, som å bilden angives.

Hjulet kommer alltid att ha tendens att inställa sig efter rälsens mittlinje.

A fig. C visas hur anordningen fungerar, om hjulet skall passera en

vinkel mellan ett par rälsstockar. Xär styrhjulen komma fram till vin-

keln och löpa in på nästa stock, tvingas bärhjulet att avvika från sin rät-

linjiga bana, och hjulet kommer att passera vinkeln i en kroklinjig bana,

som å bilden angives.

A fig. D visas hur styrningen av bärhjulen på den andra rälssträngen

är ordnad. Dessa bärhjul ha inga särskilda styrhjul, utan de med bär-

hjulsaxeln förbundna armarna äro medelst en länkstång förenade med

styranordningen för bärhjulet på andra rälssträngen. Bärhjulen styras så-

ledes parvis av en och samma styranordning. Därför behöver blott den

ena rälssträngen vara avplanad på sidorna. Det må framhållas att av-

planingarna, både den på sidorna och den ovanpå, ej behöva ha någon

given bredd, utan kunna få variera, den förra från ingenting och den

senare från ett par, tre tum upp till stockens hela bredd.

Som ovan påpekats avser den här beskrivna styranordningen styrning

i blott en rörelseriktning. För styrning" i andra riktningen borde styr-
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hjulen, teoretiskt sett, tlyttas över frän ena sidan om bärhjulet till den

andra, som antytts i fig. E. Att ha styrhjul på båda sidor om bär-

hjulet ordnade på ovan angivna sätt är olämpligt. En sådan anordning

skulle medföra tendens till fastläsning i krökar, som i sin tur skulle för-

orsaka svära päkänningar i styranordningen och ökat rullningsmotstånd.

Vi ha ordnat saken sä att vi vis.serligen ha styrhjul på båda sidor om
bärhjulet, men styrhjulen äro ej fast förbundna med de dem uppbärande

armarna utan parvis förskjutbara i sidled, och i kombination härmed ha

vi en automatiskt verkande anordning, som omväxlande låser fast vid
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Fig. Parti av vagn. (Den automatiska vändanordningen synes å hjuliiavel.)

armarna det ena styrhjulsparet och löser det andra. Anordningen kommer

således att fungera så som om det endast funnes ett styrhjulspar, dvs.

det i rörelseriktningen frainför bärlijulet belägna. Det andra .styrhjuls-

paret, som för tillfället ej tjänstgör för styrning, kan röra sig fritt i sidled.

Rörelsen i sidled är dock ej fullt obegränsad, utan är inskränkt till några

centimeter. Genom denna begränsning av rörelsen i sidled tjänstgör det

för tillfället rörliga styrhjulsparet tillsammans med det fastlåsta styrhjuls-

paret såsom urspårningsskydd. Bärhjulet kan förskjutas i sidled blott sä

mycket som styrhjulen tillåta och kan således ej glida av rälsen. Den

automatiska anordningen för omkastning av stj'rningen skall här ej be-

skrivas.

Som ovan påpekats äro de här visade bilderna av hjul och styran-

ordning schematiska. I verkligheten har saken utförts så som framgår

av fig. 3.

Den här beskrivna anordningen med c\'lindriska bärhjul i kombination

med styrhjul medför ett par konsekvenser av betydelse för utförandet av

spåret. För det första behöver spårvidden ej vara så noga justerad, utan

den kan få variera högst betydUgt. En variation på några centimeter har

ingen betydelse. Enda följden av variationen i spårvidden är att det
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bärlijul, som ej är försett med styrhjul, ej kommer att alltid gå mitt

på stocken, utan kommer under rörelsen att i förhållande till mittlinjen

ändra läge. Detta förhållande i fråga om spårvidden medför, att räls-

stockarna kunna få vara krokiga, vilket har stor betydelse i byggnads-

hänseende. Den andra konsekvensen av den föreliggande anordningen

är att krökar i banan ej behöva göras i form av jämnt avrundade kurvor

som vid en järnbana, utan krökar kunna utföras genom rälsstockarnas

läggande i \inkel mot varandra. Om flera stockar i följd läggas på så

sätt får en krök formen av en polygon. Detta förhållande, att kurvorna

ej behöva avrundas, har givetvis stor betydelse i fråga om spårets ut-

förande.

Fig. 4 och 5 illustrera vad här sagts om spårvidden och utförandet av

kurvorna. I fig. 4 synes längst till vänster i första kurvan en rälsstock,

som kröker åt motsatt håll mot kurvan; i fig. 5 visas en »S-kurva», som

utan svårighet klaras av vagnen.

Detta är i korta drag den tekniska beskrivningen. Som komplement

till densamma skola några erfarenhetsrön anföras.

En viktig erfarenhet, som omnämnts redan i den första beskrivningen

och som bekräftats i fortsättningen, är att banan är synnerligen driftsäker.
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Urspårning synes vara alldeles utesluten. Till och med när banan legat

mycket dåligt, har driften kunnat fortgå. I fig. 6 visas en bild från den

först anlagda banan med spåret utlagt på bockar i en vik med lös botten,

varest spåret ofta satte sig. Detta spår trafikerades utan svårighet.

En annan erfarenhet är att vagnarna gå mjukt och stötfritt även i

krökar utlagda sä som ovan angivits.

En ytterligare erfarenhet är att slitningen av rälsen ar synnerligen ringa.

Efter en utfrakt av 33,000 timmer på Skönviks Aktiebolags bana voro

rälsstockarna blott något polerade, och man kunde till och med ännu

skönja sågränderna, som uppstått vid sågning för hjulbanan.

Det må nämnas att dessa resultat ernåtts vid en körhastighet, som

uppgått till maximalt över 20 km i timmen, och med c:a 5 ton last på

vagnarna.

Till slut må upplysas om, att vid den senast utförda banan lokomotivet

är gjort så att det (genom en lätt vidtagen förändring) kan omväxlande

användas som lokomotiv på banan och som lastbil (hjultraktor) på väg.

Vidare må upplysas om att växlar och vägövergängar för banan kunna

ordnas.

Fig. 7 och 8 visa lastning och lossning av virket. Lastningen var i

föreliggande fall ordnad så som i beskrivningen av experimentbanan anges,
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Fig. 6. Ett dåligt liggande dock Iratikabelt spåi

dvs. lastningen utfördes av lokomotivet självt medelst en pa detsamma

monterad hisstrumma driven av lokomotivets egen motor. F"ör lossningen

voro vagnarna försedda med fällbara sidostolpar, varjämte på avlast-

ningsplatsen ena rälsen var förhöjd och således hela tågsättet lutande,

varigenom virkets avrullande underlättades.

I fråga om banans ekonomi skall jag ej anföra många siffror, utan blott

framlägga en gratisk framställning visande transportkostnaden för banan

i jämförelse med några andra transportmedel för skogsdrift, varjämte jag

skall beröra ett par missuppfattningar i fråga om banans ekonomi, som
ibland göra sig gällande.

Den nyssnämnda grafiska framställningen, fig. g, visar transportkost-

naden dels för banan och dels för olika slag av transport på väg, dvs.

både med hjuldon (efter häst och hjultraktor) och med kälkdoning (efter

häst och kedjetraktor). I fråga om resp. kostnader för vägtransport har

antagits att kostnaden per enhet virke är oberoende av transportkvanti-

tetens storlek. För banan däremot är samma kostnad synnerligen be-

roende av transportkvantitetens storlek. På grund härav har kostnaden

i fråga uträknats för olika kvantiteter, resp. 2, 4, 6 och 8 tusen ton
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Fig. 7. l,aMn

per år. Av dessa kvantiteter kunna de två större antagas vara att räkna

med i det fall att det gäller utfrakt av sparad skog, varvid banan blir

mer eller mindre tillfällig; de mindre kvantiteterna kunna tänkas motsvara

förhållandena vid uthålligt skogsbruk och permanent bana. Xedan skall

frågan om banans användande för anläggning av mera permanent natur

närmare beröras.

Vad de i den grafiska framställningen angivna kostnadssiffrorna angår

är att märka, att de avse samtliga kostnader för virkets utfrakt, således

såväl för lunning och lastning som för ränta och amortering; transport-

distansen är lo km. Vidare är att märka att siffrorna blott kunna ange

ungefärliga kostnaden, enär förhållandena aro sä varierande pä olika

platser. Särskilt gäller detta om kostnaden för transport medelst kedje-

traktor och kälkdoning, vilken transport visat sig vara synnerligen käns-

lig för terräng- och övriga förhållanden. Det för detta transportmedel

angivna priset (i8 öre per verkl. kbfot) kan vid gynnsamma förhållan-

den bli avsevärt lägre, men under ogynnsamma förhallanden också högre.

I fråga om kostnaden för transport på hjuldon (resp. 30 och 35 öre

per verkl. kbfot) har utgåtts ifrån att väg finnes. Således ingår ej i

priset ränta och amortering pä kostnaden för vägen, men dock kostna-

den för underhåll av densamma. Den angi\na kostnaden torde vara rätt

låg.

Betraktar man linjen, som anger kostnaden för bantransporten, och

jämför dess läge med de andra kostnadslinjerna, finner man att banans
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Fig. S. Lossning.

konkurrensförmåga är mycket olika under olika förhållanden. I trakter med
god snötillgång visar det sig att banan har en svår konkurrent i kedjetrak-

torn. Dock kan banan i sådana trakter konkurrera, då förhållandena för

traktorn äro mindre gynnsamma. Särskilt är detta förhållandet vid stora

transportkvantiteter. I snöfattiga trakter blir banans konkurrensförmåga

avsevärt större och i de fall att transporten måste ske på hjuldon, vare

sig av brist på snö eller på grund av att sommartransport är önsklig,

blir banan avgjort överlägsen och detta även vid relativt små transport-

kvantiteter. Det blir i dylikt fall givet mera ekonomiskt att anlägga

banor än vägar, vare sig det gäller tillfällig eller mera permanent trans-

port såsom vid uthålligt skogsbruk.

I detta sammanhang må en av de missuppfattningar, som ovan be-

rörts, något skärskådas. Man säger att för en permanent anläggning för

transport bör det vara lämpligare med en järnbana än en bana av sä

pass ovaraktigt material som trä. Man menar att det ständiga förnyan-

det av träbanan skall medföra, att kostnaden för ränta och amortering

skall bli högre för denna bana än för järnbanan. Vid första påseende

kan det synas som om det skulle vara fallet, men det är likväl ej så.

I närstående tablå visas hur med saken i verklighet förhäller sig.
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Jämförelse mellan kostnaderna för ränta och amortering för spåret vid en
träbana och en järnbana med motsvarande transportkapacitet (rälsvikt lo kg

per meter).

Ranlefot 7 %. dagsvcrkspris IG kr.
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banans anläggningskostnad, och om den som bygger banan äger skogen,

som släpper till byggnadsvirket, utgör det direkta kapitalbehovet för

själva banan kr. 3: 75 per m, vilket är endast 25 % av kr. 15: — . Med

avseende fästat vidden olika kostnaden för rullande materialen kan kapital-

o
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Fig. 9. Transportkostnaden.

behovet vid en träbana av någon längd (10 ä 15 km) sättas till resp.

50 och 35 % av kapitalbehovet för en järnbana.

Till slut blott några ord om en invändning, som ibland göres mot trä-

banan, gående ut på att det är skada att använda så mycket virke i

banan. Härtill må blott svaras att om kostnaden för virket intages i

driftskalkylen och det visar sig, att saken lönar sig, så är ingen skada

skedd, om virket användes i banan. F. ö. må erinras om att, om man
för sin virkestransport skall skaffa sig t. ex. en järnbana, man måste sä

att säga sälja virke för att köpa järnbanan, och med stöd härav och de

ovan anförda jämförelsesiffrorna för de olika banornas årskostnader kan

man våga framföra det till synes paradoxala påståendet, att det går fullt

ut lika m)-cket trä i en järnbana som i en träbana.
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SVERIGES PRÄSTSKOGAR.
EN SKOGLIG OCH ADMINISTRATIV UTREDNING.

Föredrag v\d Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte den ii mars 1921.

Herr ordförande! Mina herrar! Genom underdånig skrivelse den

10 april 1919 anhöll kyrkofondskommittén om bemyndigande att

låta verkställa en skoglig undersökning om prästskogarna. Detta

bifölls genom nådigt brev den 30 maj samma år, varefter jag förordna-

des att planlägga och hava överinseende över densamma. Insamlandet

av materialet för undersökningen har dock, förutom av föredragshållaren,

utförts av jägmästare GUNNO KiNNMAN, jägmästare L. A. HOLMGREN
och framlidne länsjägmästaren Emil Palm.

Undersökningen avser tidsperioden 191 1 — 1918. Dess planläggande,

det statistiska materialets bearbetning och de vunna resultaten skildras

uti arbetet »Sveriges Prästskogar», utkommet i slutet av år 1920.

Bland vårt lands allmänna skogar intaga de ecklesiastika skogarna en

betydelsefull plats. Till dem räknas först prästskogarna, d. v. s. skogar

tillhörande de fastigheter, vilka anslagits till avlöning ät prästerskapet i

territoriella församlingar, och vidare biskopsboställen, biskopslönehem-

man, klockareboställen, lektorsboställen m. fl. Deras sammanlagda areal

är 359,755 hektar, vilket med c:a 40,000 hektar överstiger landskapet

Gottlands ytvidd. Av den nyssnämnda arealen upptaga prästskogarna

351,071 hektar eller något mindre än 98 procent. Då de övriga eckle-

siastika skogarna icke förete några egentliga skiljakligheter från präst-

skogarna, kunna de undersökningsresultat, som vunnits å dessa, anses

tillämpliga å samtliga ecklesiastika skogar.

Om prästskogarna finnes en omfattande och för sitt ändamål god

statistik. I kungl. domänstyrelsens, överjägmästarnas och jägmästarnas

årsberättelser liksom i skogshushållningsplanerna återfinnas sålunda upp-

gifter om ytvidden, dess fördelning på ägoslag och åldersklasser, den

årliga virkesskördens och virkesförrådets storlek. Över inkomsternas och

utgifternas omfattning har emellertid statistik uppgjorts först efter år

1915. I flera avseenden befunnos de statistiska uppgifterna oanvändbara

för undersökningens syftemål, vilket visst icke betyder, att de voro mindre
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goda för de ändamål, för vilka de insamlats. Det var därför nödvändigt

att omarbeta och komplettera dem och dessutom måste nya uppgifter

insamlas t. ex. om beståndsvårdsliuggningarnas omfattning, sätten för

huvudav\erkningens utförande, husbehovsvirkets fördelning på olika virkes-

slag och inkomsternas och utgifternas storlek under tidsperioden 191 1
—

1915. Härjämte befanns det önskvärt att söka få en mera personlig på

ort och ställe inhämtad erfarenhet om vissa skogars skötsel och höra

jägmästarnas eller kronojägarnas mening om förhållandena i dessa skogar.

I sitt brev medgav Konungen, att högst sjuttio skogar tingo undersökas

ä marken. Det gällde därför att välja dessa efter sådana regler, att

de resultat, som kunde vinnas genom undersökningarna, komme att giva

en klar bild av rikets samtliga prästskogars genomsnittliga egenskaper

och arten utav deras skötsel. Det var också nödvändigt att verkställa

urvalet på sådant sätt, att var och en kunde se, att full objektivitet

eftersträvats därvid.

Vid undersökningsskogarnas utskiftning på olika landsdelar blev riket

uppkluvet i tre områden. Härvid togs sikte på att temperaturen är den

faktor, som i vårt land har största betydelsen av de varierande naturliga

betingelserna för skogsbruk. Man skulle kunna säga, att det är tempera-

turen, som uthugger de grova dragen i skogarnas typ, under det att

jordens bördighet utmejslar detaljerna. Bördighetsgraden växlar inom varje

särskild skog, varför det var omöjligt att utan ett oerhört arbete klassifi-

cera prästskogarna uti bördighetsklasser. Däremot erbjöd det inga olä-

genheter att sammanföra sådana skogar, som växte under någorlunda

likartade temperaturförhållanden. Såsom utslagsgivande faktor härvid togs

årsmedeltemperaturen. Alla skogar, vilka ligga söder om årsisotermen

+ 4°, blevo alltså sammanförda till en grupp, skogar, som ligga emellan

denna och årsisotermen + i
° till en andra och alla skogar norr om

nyssnämnda årsisoterm till en tredje och sista grupp. Denna föll till sin

allra största del mellan årsisotermerna + i
° och— 2° C. och; första gruppen

emellan årsisotermerna +7° och +4°. Inom varje grupp utgör sålunda

skillnaden mellen högsta och lägsta årsmedeltemperaturen +3°. För att

bringa gruppernas gränser till närmare överensstämmelse med vissa ad-

ministrativa gränser skedde några smärre jämkningar. Den norra gruppen

kom sålunda slutgiltigt att omfatta Norrbottens och Västerbottens län,

översta spetsen av Västernorrlands län samt Jämtlands, Härjedalens och

nordvästra Dalarnas fjällskogar, den mellersta gruppen resten av Norrland

och Dalarna och dessutom nordligaste Värmland och den södra åter-

stoden av landet eller i det allra närmaste hela Svea- och Götaland.

Inom den norra gruppen skulle 14, i den mellersta 21 och i den södra

32 skogar undersökas ä marken.
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Undersökningen skulle utföras så, att de erhållna resultaten kunde

varidtionsstatistiskt prövas. Innan den igångsattes, syntes det nödvändigt

att utröna, huruvida de skogliga förhållandena låta underordna sig all-

männa variationsstatistiska lagar, i första hand om avvikelserna följa den

exponentiella felkurvan. F"ör prövningen härav användes förhållandet

mellan medelfelet och genomsnittsfelet, vilket vid en variation omkring

medeltalet, vilken alldeles följer den exponentiella felkurvan, är 1,253.

Detta tal kan kallas noggrannhctsmåtlet . Om ett antal värden ordna sig kring

sitt medeltal fullkomligt efter felkurvans ekvation, så är variationens nog-

grannhetsmått alltså 1,253. Är värdenas antal tämligen begränsat, såsom

här varit fallet, så får noggrannhetsmåttet endast sällan exakt den nu

angivna numeriska storleken, utan det kan något avvika därifrån, utan

att detta bevisar, att felkurvan icke gäller. Överhuvudtaget visade noggrann-

hetsmåttet en mycket tillfredsställande storlek. För skogarnas kubikmassa

per hektar växlade det emellan 1,221 och 1,243, för deras avstånd till

närmaste avsättningsort för virke befanns det inom en av de tre grup-

perna vara 1,221, och för medelpriset per kubikmeter 1,219, allt siffror

som angiva, att beträffande dessa företeelser avvikelserna från resp.

medeltal fördela sig i det allra närm.aste efter felkurvan.

Andra mera direkta kontrollmöjligheter kunde uppsökas med tillhjälp

av den tillgängliga officiella statistiken. Denna innehåller som bekant

uppgifter om varje ecklesiastik skogs areal av produktiv mark och im-

pediment. För samtliga skogar inom en viss grupp är det därför med
dess tillhjälp möjligt att beräkna, huru många procent den produktiva

marken och huru många procent impedimenten upptaga utav den totala

arealen. De erhållna siffrorna äro alldeles riktiga och kunna därför användas

såsom en facit på motsvarande beräkningar gjorda för gruppens under-

sökta skogar. För samtliga skogar upptager den produktiva marken inom

södra gruppen 78, inom mellersta 77, inom norra gruppen 61 samt för lan-

det i dess helhet 76 procent av totala arealen. Motsvarande siffror för

de undersökta skogarna voro 82, 80, 61 och 75 procent. Skillnaden är

ju obetydlig och för landet i sin helhet uppgår den allenast till en pro-

cent. Vid ett annat liknande prov erhölls ungefärligen samma resultat.

Dessa utredningar utvisa ju tämligen tydligt, att variationen hos de

företeelser, som skulle undersökas, följer de allmänna variationsstatistiska

lagarna, och att de utvalda skogarnas antal är tillräckligt för erhållande

av ett betryggande resultat.

Före undersökningen å marken insamlades skriftligen genom revirför-

valtarna vissa statistiska uppgifter, och under själva undersökningen kom-

pletterades dessa av undersökningsförrättaren och vederbörande jägmäst-

are gemensamt. De senare medföljde i ett flertal fall vid besöken å skog-
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arna och i regel visade revirförvaltarna undersökningsförrättarna stor väl-

vilja och voro dem till en betydande hjälp.

Sedan jag nu i korthet redogjort för undersökningens planläggande

och även flyktigt berört materialets insamlande, skall jag övergå till

dettas bearbetning och de därvid framkomna resultaten.

För bedömandet av skogarnas tillstånd är det nödvändigt att någoi-

lunda säkert känna virkesförrådets storlek. Denna kan visserligen utläsas

ur skogshushållningsplanerna, men deras uppgifter äro i många fall ofull-

ständiga och ojämförbara. Särskilt i övre Norrland uppskattades förut

endast sådana träd och träddelar, som kunde tillgodogöras. Lövträden

liksom de mindre och medelstora barrträden ävensom toppar av andra

barrträd upptogos icke, och i södra Sverige utelämnades i regel all ek,

enär den å de allra flesta prästskogar är förbehållen kronan. Beträffande

de utelämnade barrträden och topparna av dylika kunde hushållnings-

planerna kompletteras i de jämförelsevis få fall, där så erfordrades,

men ifråga om lövträd och ek var komplettering helt utesluten. De för

virkesförrådet liksom för tillväxten uträknade siffrorna avse därför en-

dast barrskog med en diameter av minst lo, i vissa fall 7 Y., centimeter

vid brösthöjd, men i dem ingår icke ek och ej heller lövskog i övre och

inre Norrland. En annan fråga är, huruvida hushållningsplanernas upp-

gifter om virkesförrådet kunna anses tillförlitliga. För att pröva dem har

en särskild undersökning verkställts. Inom varje eller nästan varje ut-

vald skog avgränsade undersökningsförrättarna med största noggrannhet

en eller ett par i hushållningsplanen upptagna avdelningar. Höjd- och

formkurvor uppritades, tillväxtprocenten beräknades och därefter uppräkna-

des av vederbörande kronojägare diameterklassvis samtliga träd. I huvudsak

utvaldes sådana avdelningar, inom vilka antingen ingen avverkning eller

ock avverkning till känd storlek uttagits. Vid stamräkningen upptogos jäm-

väl alla stubbar, vilka kunde anses härröra från tiden efter hushållnings-

planens upprättande. Med stöd av detta material beräknades den nuva-

rande kubikmassan per hektar av alla träd tillhörande de diameterklas-

ser, som upptagits i hushållningsplanen vid uppskattningen. Härifrån av-

drogs tillväxt under tiden från hushållningspianens upprättande, avverkat

eller genom självgallring försvunnet virke inom samma diameterklasser

samt tillväxten därå. Återstoden jämfördes med den i hushållningspla-

nen angivna virkesmassan. Befanns nu återstoden vara större än nämnda

virkesmassa, angav detta, att hushållningsplanens uppskattning var för

låg, var den mindre, måste uppskattningen vara för hög och överens-

stämde siffrorna, var uppskattningen riktig.

Undersökningarna inom norra gruppen utvisade, att den i planerna

angivna kubikmassan var för låg. Felet belöpte sig till 1 7 procent. Även
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inom mellersta gruppen fanns ett negativt fel, men tämligen obetydligt.

Det utgjorde nämligen endast 4 procent. Inom södra gru]ipen var pla-

nernas uppskattning fullt riktig.

Orsaken till felen, vilken jag nu icke skall närmare ingå på, anser jag

ligga uti den i Norrland använda taxeringsmetoden, en åsikt, som jag

fått bestyrkt genom andra undersökningar.

Sedan hushållningsplanernas uppgifter om virkesförrådet korrigerats med
ledning av de beräknade felen, befanns den genomsnittliga kubikmassan

pr hektar i norra gruppen vara 61, i mellersta iii och i södra 98 ku-

bikmeter. I medeltal för landet i sin helhet uppgår den till 97 kbm per

hektar, vilket för samtliga prästskogar betyder ett virkesförråd av 25.(1

millioner kubikmeter.

Ganska egendomligt är ju, att södra och mellersta Sveriges prästsko-

gar trots det bättre klimatet hava mindre virkesförräd än skogarna i

Dalarna och mellersta Norrland, undantagandes fjällskogarna. Detta be-

tingas väl delvis av de senare landsdelarnas större rikedom på gamla

bestånd, men betydelsen härav är dock icke alltför stor, enär dessa gamla

bestånd ofta äro utglesnade genom blädning och därför jämförelsevis

virkesfattiga. Den egentliga orsaken till nyssnämnda förhållande är i allt

väsentligt att söka uti den stora ytvidd, som de glest och dåligt be-

växta hagmarkerna upptaga av södra och mellersta Sveriges prästskogar.

Ytviddens och virkesförrådets fördelning på skog av olika åldrar lik-

som kalmarkens storlek är av särdeles stor betydelse för att bedöma

prästskogarnas tillstånd. Inom södra gruppen äro av den produktiva

marken 63,9 procent beväxta med skog intill 80 års ålder, 26,8 procent

med skog över 80 års ålder och 9,3 procent äro kala. Antagas en ge-

nomsnittlig omloppstid av 92 år, finnes brist i I

—

IV men överskott av

de äldre åldersklasserna liksom av kalmark. Enligt samma omloppstid

skulle under förutsättning av normal åldersklassfördelning, men med bi-

behållande av skogarnas nuvarande beskaffenhet, skog finnas omkring

3,21 millioner kubikmeter av 80-årig och äldre. Med den faktiskt befint-

liga åldersklassfördelningen finnes av 80-årig och äldre skog 6,97 milli-

oner eller mera än dubbelt så mycket. Inom denna grupp finnes sålunda

ett mycket stort överskott på äldre skog. Detta är i ännu högre grad

fallet inom mellersta gruppen. Av hela dess produktiva areal upptagas

50,8 procent eller ungefärligen hälften av över 8o-årig skog. Med nor-

mal åldersklassfördelning efter 120-årig omloppstid skulle hela kubik-

massan av skog med högre ålder än 80 år vara 4,85 millioner kubik-

meter, men den är 7,01 millioner kubikmeter. För norra gruppens

skogar, vilka med hänsyn till ytvidd, avkastningsförmåga, värde och

betydelsen äro mycket underlägsna skogarna i de två andra grupperna,



SVERKIES PRASTSKOCAR 149

har ingen åldcrsstatistik kunnat upprättas. I stället liar virkesförrådet för-

delats på tre inogenhetsklasser. Den första av dessa innesluter utveck-

lingsbar skog och därinom falla 44 procent av virkesförrådet, den andra

omfattar avverkningsmogen skog och upptager 36 procent av förrådet.

Till den tredje klassen har förts övermogen, skadad, torr och död skog,

och denna utgör 20 procent av förrådet. Landets samtliga prästskogar

kunna sålunda anses karaktäriserade av ett stort överskott pä gammal,

avverkningsmogen och övermogen skog.

Beräkningen av tillväxten utfördes särskilt för varje grupp. Inom södra

och mellersta grupperna uträknades först tillväxtprocenten för varje tjugo-

årig åldersklass. Materialet härtill kunde emellertid icke hämtas från de å

marken undersökta prästskogarna.enärhushållningsplanerna för dessa endast

undantagsvis innehöllo uppgifter om tillväxtprocenten, utan för var och

en av dessa två grupper uppsöktes i domänstyrelsens arkiv alla hus-

hållningsplaner, uti vilka tillväxtprocenten fanns beräknad. Av dessa

uttogos för södra gruppen 47 stycken med ett uppskattat virkesförråd

av 423,378 kubikmeter och för mellersta gruppen 17 stycken med
630,016 kubikmeter, fördelade på länen i proportion till deras ytvidd

av prästskogar.

Hushällningsplanernas tillväxtprocenter hänföra sig till trädets befintliga

kubikmassa, alltså till slutkapiialct, och man kan icke utan vidare, såsom

sker i hushållningsplanerna, beräkna den absoluta tillväxten genom att

multiplicera den för åldersklassen fastställda tillväxtprocenten med ålders-

klassens kubikuiassa. Den senare utgör nämligen icke slutkapitalet, utan

slutkapitalet minskat med den virkesmängd, som bortgallrats eller på

annat sätt försvunnit ur beståndet under den period tillväxtberäkningen

avser. Detta synes bäst av ett exempel. Låtom oss antaga, att en tio-

årig åldersklass har en kubikmassa av 100 kubikmeter per hektar, vilket

sålunda är dess begyiinelsckapital, Under tio år växer det med 50 ku-

bikmeter, vadan slutkapitakt blir 150 kubikmeter. Tillväxtprocenten be-

räknad på slutkapitalet blir 3,33%. Under ovannämnda tio år utgallras

emellertid en del virke, låtom oss säga 30 kubikmeter, vadan endast

1 20 kubikmeter återstå. På detta belopp skall nu vid det tillvägagångs-

sätt, som begagnats i planerna, tillväxtprocenten tillämpas, och den ab-

soluta tillväxten beräknas därför till
'^'-

' eller 4,00 kbm. Rätteligen
100

borde emellertid kapitalet varit 150 kubikmeter och tillväxten sålunda

150 X 3)33
eller 5,00 kbm, vilket är riktigt. Den i planerna beräknade

100

tiilvä.xten är därför för låg, en sak, vars direkta inflytande pä avverk-

I I • Skogsvi'iyds/lirfnhigens Tidshfi/t iqzt . Serien A.
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ningsbeloppens storlek doclc varit tämligen ringa. Däremot har den utan

tvivel bidragit till att underhålla och stärka den i allmänhet ganska pessi-

mistiska uppfattningen om våra skogars avkastningsförmåga.

I vitredningen har jag omfört de på ovannämnt sätt funna tillväxtpro-

centerna till att avse begyiinelsekapitalel. Detta har för varje åldersklass

inom mellersta och södra gruppen grafiskt uttagits och därefter har för

varje åldersklass tillväxten per hektar uträknats. Genom att multiplicera

med arealen har klassens samlade tillväxt erhållits. Tillväxten inom hela

gruppen har beräknats genom att summera åldersklassernas tillväxt. Den
årliga tillväxten för samtliga prästskogar uppgår i genomsnitt per hektar

produktiv mark till 2,63 kubikmeter och 2,72 procent av virkesförrådet

och utgör sammanlagt 703,432 kubikmeter. Hade tillväxten beräknats

efter det i hushållningsplanerna använda sättet, skulle den angivits till

allenast 596,390 kubikmeter eller 107,042 kubikmeter mindre än vad

den är, eller med andra ord den skulle hava beräknats omkring ig pro-

cent för lågt.

Det kan nu ifrågasättas, om icke tillväxten genom lämpliga åtgärder

skulle kunna höjas utöver sitt nuvarande belopp.

Den första åtgärd, som borde vidtagas härför vore att ersätta de

avverkningsmogna och ofta svagt växande skogsbestånden med yngre.

Vore åldersklassfördelningen normal och skogsbestånden i övrigt av all-

deles samma beskaffenhet som nu, så skulle den årliga tillväxten vara

756,000 kubikmeter eller omkring 50,000 kubikmeter större än den nu-

varande. Xu kunna skogsbestånden avsevärt förbättras och detta kom-

mer att ske alldeles automatiskt, i den mån de äldre genom självför-

yngring uppkomna ofta luckiga och föga slutna bestånden avverkas och

de nu yngre eller medelåldriga, genom kultur uppdragna, välslutna be-

stånden träda i deras ställe. Det finnes nämligen icke det minsta tvivel

om att dessa vid sin avverkning komma att lämna större utbyte än de

nuvarande äldre bestånden. Att virkesavkastningen ytterligare kan och

kommer att ökas genom en god beståndsvård är självfallet. Genom
skogsodling av de numera tämligen få kalmarkerna och i ännu högre

grad genom avdikning med skogsodling av därför lämpliga marker kunna

nya områden vinnas för skogsbörd och därigenom större virkesskörd

förväntas. Av mycket stor betydelse är även införandet av en förbätt-

rad skötsel av hagmarkerna, varigenom såväl mera gräs som virke skulle

kunna vinnas. Slutligen bör det framhållas, att i de ovan angivna siff-

rorna icke ingår tillväxten å många barrträd med mindre diameter än

7,5 respektive 10 centimeter i brösthöjd och ej heller av lövträd i stora

delar av Norrland och av ek i södra Sverige.

Av virkesförrådet, äldersklassfördelningen och tillväxten kan icke av-
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verkningens storlek beräknas, utan härför erfordras även kännedom om
bl. a. omloppstiden. Utredningen om denna giver till resultat en genom-

snittlig omloppstid av 92 år för södra, 120 år för mellersta och 144 år för

norra gruppen. Dessa omloppstider äro omkring 10 procent lägre än vad

som föreskrives i skogshushällningsplanerna. Samtidigt med omlop])stiden

har även kulturtiden fastställts. Med kännedom om areal, virkesförräd,

åldersklassfördelning, omloppstid och kulturtid kan den årliga virkesskör-

dens storlek nu beräknas. Detta har skett efter en åldersklassmetod och

med tanke på att snarast söka åstadkomma normal åldersklassfördelning. I

genomsnitt för en tolvårig period skulle för samtliga prästskogar den årliga

huvudavverkningen utgå med 756,000 och föravverkningen med 315,000

kubikmeter, vadan sålunda hela avverkningen skulle utgöra 1,071,000

kubikmeter. Per hektar belöper den sig till 4,01 kubikmeter och utgör i

procent av virkesförrådet 4,14 °„ . Avverkningen överstiger tillväxten med
368,000 kubikmeter, vilket motiveras av det stora överskottet på gam-

mal skog. Vid avverkningens beräknande har jag förutsatt, att en viss

del av inkomsten därav antingen genom ren penningfondering, genom
skogarnas förbättrande eller genom inköp av mark skall bevaras för

framtiden och sålunda icke få användas för skogarnas eller kyrkofondens

löpande utgifter.

Även rörande sätten för virkesskördens uttagande, användning och

värde hava utredningar gjorts, på vilka jag dock icke skall ingå.

Av den gjorda undersökningen kan man bilda sig en god och säker

uppfattning om arten av den bedrivna hushållningen å prästskogarna.

Innan denna avhandlas, vill jag först anmärka, att undersökningen avser

tidsperioden 191 1— 19 18, varför de framkomna resultaten hänföra sig

till samma tid. Vidare bör framhållas, att undersökningen giver en

genomsnittlig bild av skogarnas tillstånd och skötsel.

Om jag nu skulle försöka karaktärisera skogshushållningen ä präst-

skogarna, så vill jag först framhålla, att dess mest i ögonenfallande sär-

märke är den låga avverkningen. I medeltal för hela undersöknings-

perioden, d. v. s. tiden 191 1—1918, har den årliga avverkningen varit

omkring 508,000 kubikmeter, under det att tillväxten belöpt sig till om-

kring 703,000 kubikmeter. Avverkningen har alltså årligen understigit

tillväxten med omkring 200,000 kubikmeter. Orsakerna till den låga av-

verkningen äro flera. Den betydelsefullaste är, att hushållningsplanerna

föreskrivit för små avverkningsbelopp. Visserligen har detta föranlett,

att många planer frångåtts, men planer, som gällt sädana skogar, från

vilka boställshavarna varit berättigade till en viss andel av skogsavkast-

ningen, har man icke utan vidare velat frångå innan deras giltighetstid

utlöpt. De ha nämligen betraktats icke allenast såsom ett rättesnöre
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för sko<4shushållnin<4en utan även som avsedda att utmäta och reglera

boställshavarens rätt till skogsmarken och dess avkastning. Men varför

fastställdes dä planer, vilka föreskrevo en för låg avverkning? En orsak

härtill var det tidigare underskattandet av skogarnas produktionsförmåga,

en annan att föravverkningsbeloppet beräknades för lågt. Slutligen var

det vid planens uppgörande svårt att överskåda, huru skogen, skogshus-

hållningen och därpå inverkande förhållanden skulle komma att utvecklas

under de tjugo år, varunder planen skulle tillämpas. Under tidsperioden

igii— 1Q18 har emellertid såväl det i hushållningsplanerna föreskrivna

aviierkningsbeloppet som den verkligen uttagna avverktmigen ökats år från

år. Under periodens första är eller år igii bestämdes i då gällande

planer en sammanlagd årsavverkning för samtliga prästskogar av endast

230,000 kubikmeter, men under periodens sista år 521,000 kubikmeter.

Alltså har en betydlig ökning ägt rum. Den verkligen uttagna avverk-

ningen överstiger under hela perioden den i planerna föreskrivna och

uppgick år 191 1 till 333,000 kubikmeter och år 1918 till 808,000 kubik-

meter.

Till följd av den för låga avverkningen har dels äldre, ofta föga växande

skog sparats för länge och dels hava beståndsvårdshuggningarna åt-

minstone inom vissa landsdelar icke kunnat utföras i tillräcklig om-

fattning.

Inom södra gruppen har i årligt medeltal för gruppens skogar genom

föravverkning avverkats 145,000 kubikmeter. För att fä en uppfattning

om i vad mån detta motsvarar skogens behov av föravverkning har jag

först uträknat, huru stor procent av virkesmassan, som i årligt genom-

snitt bör uttagas inom de olika åldersklasserna och därvid fått fram föl-

jande serie

21— 40-årig skog årlig gallringsprocent 1,9

41— 60- » » » >: I,u

61— 80- » » » ' 1,5

81— 100- » » > » 1,5

101 120- >' > » » 1,2

Dessa gallringsprocenter hava kontrollerats och befunnits motsvara den

nu vanliga gallringsmetodiken, som bland annat karaktäriseras därav,

att det årliga föravverkningsutbytet under förutsättning av normal ålders-

klassfördelning blir lika med den årliga huvudavverhmigen. Ur de ovan

angivna gallringsprocenterna och motsvarande virkesmassor kan det årliga

föravverkningsbeloppet beräknas och blir 199,000 kubikmeter per år. Så

mycket borde rätteligen för varje år hava uttagits genom föravverkning
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i förevarande t^rupp, men i genomsnitt har endast 145,000 kubikmeter

tagits. Skillnaden 54,000 kubikmeter är icke obetydlig. Nu måste emellertid

rättvisligen framhållas, att det årliga föravverkningsbeloppet varit statt i

ständig stegring. .Ar 191 1 var det 127,000 och år IQ18 245,000 kubik-

meter. Rörande gallringens och föra\verkningens utförande inom södra

gruppen finnes icke någon berättigad anledning till klander.

Inom mcllcvsia och norra gritppcrna ha föravverkningar utförts i alltför

ringa utsträckning. Av hela virkesskörden har inom den förstnämnda

endast 9 och inom den sistnämnda blott 3 procent uttagits genom för-

avverkning, vilket är alldeles för litet. Anmärkas bör emellertid, att här-

förutom utförts ganska mycket extra avverkning, vilken åtminstone till

en del torde haft karaktären av beståndsvärdshuggning. Men även om
hänsyn tages härtill, så har dock föravverkningen bedrivits i alltför liten

omfattning. Den har emellertid som nämnt varit stadd i ganska stark

stegring, och dessutom måste det erkännas, att många omständigheter

verkat hindrande för eller rent av omöjliggjort en verkligt god bestånds-

vård. Så hava avsättningsförhällandena mångenstädes \'arit mycket dåliga,

boställshavarna hava endast motvilligt mottagit gallringsvirke för sitt hus-

behov, och fasta skogsarbetare hava saknats, men vad som allra mest

\arit orsaken till den ringa omfattning, beståndsvårdshuggningarna fått,

är den bristande tillgängen på skogspersonal.

I de två nordliga grupperna har beståndsvårdshuggningen i huvudsak

utförts i tämligen gammal skog och ofta haft karaktär av rensnings- och

beredningshuggning.

Vid huvudavverkningens uttagande har inom södra och mellersta

grupperna i genomsnitt för undersökningsperioden trakthuggning och

blädning använts i nästan lika stor omfattning. Inom 7iorra gruppen

har blädning varit det ojämförligt vanligaste skogsbrukssättet. Man kan

spåra en viss, säkerligen ändamålsenlig utveckling vid dessa skogsbruks-

sätts användning. Inom södra gruppen har trakthuggning, som förut

begagnades till överdrift, delvis fått vika för blädning, under det att en

motsatt utveckling ägt rum inom mellersta och norra grupperna.

Skogsodlin_s;en och föryngringen erbjuda en mycket ljusare bild än av-

verkningen och beståndsvården. Så gott som alla äldre kalmarker äro

nu försatta i skogbärande skick och föryngringen, vilken vanligen åstad-

kommes genom skogsodling, utföres med omsorg och framgång. Över-

huvudtaget torde ett mycket gott och fruktbringande arbete hava ned-

lagts pä skogsodling och föryngring, och detta har ofta skett under stän-

diga slitningar med boställshavare och arrendatorer, i vilkas intresse det

merendels legat att bibehålla den av ålder kala marken skoglös för att

kunna begagna den såsom betesmark.
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För avdikning ar knir clhr mossar och försiimpade skogsmarker

synes skogsstaten ursprungligen icke hava hyst samma stora intresse som

för skogsodUng, vilket bl. a. synes därav, att ytvidden avdikad mark

och därför utgiven kostnad varit ganska liten, ehuru ä prästskogarna

förekomma betydande arealer av kärr och mossar, vilka med fördel skulle

knnna torrläggas. Detta gäiler bl. a. södra och mellersta Sveriges ofta

mycket bördiga alkärr. Även beträffande b\-ggandet av nya eller bätt-

randet av äldre tra^isportleder måste framhållas, att ganska litet åtgjorts

från skogsförvaltningens sida, och detsamma gäller aiiställandet ai> fasta

skogsarbetare. Den ringa verksamheten i dessa avseenden torde nog till en

stor del bero därpå, att skogsförvaltningen till följd av alla sina andra göro-

mål icke haft tillräcklig tid. I vissa fall torde dessutom tidigare en

viss knapphet på medel gjort sig gällande. Ifrågavarande åtgärder äro också

ofta svårare att genomföra å prästskogarna än exempelvis ä kronoparkerna.

Detta beror i första hand på de prästerliga fastiglieternas administrations-

system. Detta drager en mycket skarp gräns mellan skogen å ena samt in-

ägojorden å andra sidan. Den senare skall utarrenderas på tjugo år, och

detta skall icke allenast ske med inägojorden till själva bostället utan

även med å skogen befintliga torp och lägenheter. Dylika få sålunda

icke begagnas såsom boställen eller lägenheter åt fasta skogsarbetare,

även om de skulle vara aldrig så behövliga eller lämpliga därför, och

ej heller kan skogsförvaltningen i arrendekontrakten få inryckt bestäm-

melser om arbetsprestationer å skogen. Detta skulle likväl i många

fall vara av stor betydelse för skogshushållningen, och för arrendatorer

och brukare skulle det innebära en värdefull och trygg arbetsförtjänst,

vilken särskilt i trakter med svagt jordbruk skulle väsentligen förbättra

deras ställning. Den i författningen så konsekvent genomförda skillna-

den emellan skogen och inägojorden gör det också ofta svårt att

lösa spörsmål och genomföra åtgärder, vilka beröra fastigheten i dess

helhet. En omständighet, som också måste tillmätas stor betydelse, är

de särskilda skogarnas ringa ytvidd. I genomsnitt för landets alla präst-

skogar uppgår medelarealen icke till mera än 1 1 1 hektar. Skogarna

ligga dessutom ofta fördelade på ett flertal skiften, vilka i regel hava

en mycket olämplig form. Ofta äro de långa och smala, och i andra

fall äro de söndersprängda av inägor. Denna skogarnas ganska ringa

ytvidd och dåliga skiftesform försvårar och förhindrar torrläggning och

vägbyggnad, därigenom att avlopp och utfart vanligen komma att gå

genom grannarnas område, varigenom utförandet av förenämnda åtgärder

blir beroende av grannarnas vilja. De kunna sålunda icke genomföras

enbart efter ett beslut av de skogliga myndigheterna, utan härför erfordras
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oftast överenskotnmclser med de andra sakäLjania, och sådan är kanske

icke alltid så lätt att träffa.

Virkesskörden å prästskotiarna användes i första hand för boställets

husbehov, till bränsle åt tjänsteinnehavaren samt till församling och

pastorat för prästgårdens och kyrkans byggande och underhäll. Vör

dessa ändamål hava av den ärliga skörden från landets alla prästskogar i

medeltal för tidsperioden 191 1— ig 18 utlämnats 21 procent. A\- åter-

stoden hava 18 procent upphuggits genom skogsförvaltningens försorg

och 61 procent försålts rotstående. I regel torde bättre pris erhållas,

om virket före försäljningen upphugges, och därför drives numera upp-

huggning genom skogsförvaltningen i tämligen stor omfattning å krono-

skogar och i långt större utsträckning än som sker å prästskogarna. A
dessa senare utföres den såsom synes fortfarande i ganska liten skala,

ehuru även i detta avseende en förbättring gjort sig märkbar. Under

år IQ 1 1 upphöggos sålunda endast 5, men under ar igiS icke mindre

än 33 procent av \irkesskörden.

Jag har i det föregående påvisat vissa orsaker till de befintliga bris-

terna i hushållningen å prästskogarna. \'tterligare en orsak härtill skulle

jag vilja se i det mycket komplicerade administrationssystemet.

Det kan icke tillräckligt betonas, att grunden för varje administra-

tionssystem utgöres av de befintliga rättsliga förhållandena. Äro dessa

oklara eller invecklade, så blir administrationssystemet komplicerat. Präst-

skogarnas rättsliga ställning är ju fortfarande i flera avseenden icke fullt

utredd, och till avkastningen hava arrendator, tjänsteinnehavare, pastorat

och församling samt kyrkofonden rätt efter vissa ganska invecklade

regler. Administrationssystcmet måste uppbyggas med hänsyn härtill

och på så sätt, att varje avkastningstagares berättigade anspråk bliva

tillgodosedda, och därför kan det icke bliva så smidigt, som det från

många synpunkter borde vara. Såsom exempel härpå kan jag nämna
svårigheterna att ordna så att timmerträd icke behöva användas till

bränsle vid bostället eller prästgården. Ett annat exempel kan hämtas

från hushållningsplanerna. De äro i många pastorat grundläggande för

löneregleringens beräkningar rörande utvägarna för anskaffandet av medel

för prästerskapets avlöning. I planerna måste därför den behållna skogs-

avkastningen ytterst omsorgsfullt beräknas, för vilket ändamål erfordras,

att husbehovsvirkets art och mängd liksom alla kostnader för skogens

skötsel noggrant fastställas, allt beräkningar, som äro överflödiga beträf-

fande de egentliga kronoskogarna. Ett flertal andra sådana exempel

skulle kunna framdragas. Alla dessa svårigheter förorsakas ytterst därav,

att administrationssystemets uppgift att rättvist tillgodose avkastnings-

tagarna visst icke alltid sammanfaller med dess uppgift att framkalla och
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möjliggöra en god skogshushållning. Man skulle också kunna säga,

att det dels tjänar ett rent ecklesiastikt och dels ett skogligt syftemål,

vilka ingalunda hava samma intressen. Detta gör, att de skogliga myn-

digheternas handlingsfrihet i många avseenden blir mycket kringskuren.

Förenämnda svårigheter hava visst icke upphävts genom den ecklesiastika

författningen av år 19 lo, enligt vilken alla prästskogar skola ställas under

skogsstatens vård och förvaltning, utan tvärt om synes den hava skärpt

dem på grund av sambindandet av hushållningsplan och lönereglering.

Den gjorda undersökningen har givit såsom resultat, att det finnas

brister, men även förtjänster uti hushållningen å de ecklesiastika skogarna.

Den har även strävat efter att söka utröna orsakerna till dessa brister.

Detta har skett dels därför, att jag skulle ansett det ytterst motbjudande

och orättvist att framhålla bristerna utan att ställa dem mot bakgrunden

av de omständigheter, som förorsakat dem, och dels därför, att det är

nödvändigt att klarlägga bristernas orsaker för att tinna botemedlen.

Ser jag nu hushållningen å prästskogarna enbart från skoglig synpunkt

och skrinlägger alla ecklesiastika synpunkter, vilket för mig i egenskap

av skogsman torde vara tillåtet, så .skulle jag vilja framhålla, att det i

många fall är önskvärt att avlösa tjänsteinnehavarnas rätt till husbehovs-

virke, att den skarpa skillnaden emellan skogen och inägojorden bör

borttagas, så att arbetskraft frän inägornas brukare kan tillförsäkras skogen,

att arrondering bör ske genom försäljning av sådana små skogar, vilka

icke kunna förväntas bliva kärna i ett större komplex och användning

av de inflytande medlen för att bilda eller förvärva större skogskomplex,

och att en del av de stora inkomster, som skulle inflyta genom den

ökade avverkningen, böra fonderas eller på annat sätt bevaras och göras

fruktbringande för framtiden. Mycket ovisst är emellertid, om skogarnas

uppgift och ecklesiastika synpunkter medgiva dessa förslags genom-

förande. Härför tarvas ett fullständigt uppgivande av många ekono-

miska bestämmelser i igio års ecklesiastika författning.

Huruvida detta kan ske är emellertid tämligen ovisst. Skola de nu-

varande förhållandena fortfara, anser jag för min personliga del önskvärt,

att det nuvarande förvaltningsgemenskapet emellan de ecklesiastika sko-

garna och kronoskogarna upplöses. Bådadera, men särskilt de sistnämnda,

skulle vinna därpå, skogshushållningen skulle förbättras och skogarnas

avkastning därigenom kunna ökas, ett mål, vilket alla skogsmän torde

anse eftersträvansvärt.
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OM ORSAKER TILL EFTERGRONING
HOS NORRLANDSTALLENS FRÖ.

Först under det senaste decenniet har eftergronin<^en hos frö av

norrlandstall blivit mera uppmärksammad. Om den än tidigare

varit observerad, ' gjordes den emellertid ej då till föremål för några

undersökningar vare sig i syfte att konstatera dess betydelse eller för

att utröna dess orsaker. Likväl torde man med skäl kunna säga, att

denna företeelse är av stort intresse, såväl ur teoretisk som praktisk syn-

punkt och i synnerhet för skogsbruket inom de norra delarna av Sverige.

Med eftergroning mena vi det förhållandet, att en del utsådda frön

icke gror under första vegetationsperioden utan övervintrar en eller kanske

flera gånger före groningen.

Under den tid det utsådda fröet sålunda vilar, är det utsatt för en

mängd kalamiteter. Sä t. ex. kunna småfåglar, sorkar och möss äta upp

det, det kan angripas och dödas av mögel o. s. v. Det är klart, att ju

längre fröet ligger på marken efter sådden, dess större möjligheter ha

ovannämnda skadegörare att infinna sig och åstadkomma nedsättning i

groningsresultaten. Det är ej osannolikt, att självsätt frö är förhållande-

vis mest utsatt för dylika skador. Detta frö täckes ju ej av jord, då

det fallit till marken, utan ligger mera öppet, visserligen kanske ofta

nedborrat i mossa eller dolt av barr, men dock lättare tillgängligt för

skadedjur.

Föreståndaren för Skogsförsöksanstaltens norrlandsavdelning, jägmäs-

tare E. WiBKCK" har pä provytor, dels vid Bispgården och dels vid

Gällivare, påvisat en avsevärd eftergroning a\' frö, härstammande frän övre

Norrland. En viss lagbundenhet tyckes härutinnan göra sig gällande,

vilken enligt WiKKCK kan uttryckas på följande sätt:

' Alex. M.\ass, KrömängJen vid rutsådd av tall- ocli granfrö. — Medd. fr. Statens Skogs-

försuksanstalt, h. 4, 1907.

- Edv. Wibf.ck, Det norrKHndska tallfröets grobarhet. — Medd. fr. Statens Skogsför-

söksanstalt, h. 17, nr. I— 2, 1920.
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i) Vid sådd på samma plats med frö frän olika breddgrader ger fröet

från den klimatiskt ogynnsammaste lokalen den högsta procenten efter-

grodda plantor.

2) Vid sådd med samma frösort på såddplatser, belägna under olika

breddgrader, visar såddplatsen med det hårdaste klimatet den högsta ef-

tergroningsproccnten.

Det är tydligt, att dessa ur praktisk synpunkt mycket viktiga förhål-

landen måste kunna återföras på någon gemensam, djupare liggande or-

sak, vilken det borde vara av intresse att närmare utreda. På uppma-

ning av professor TORSTEN LAGERBERG har jag därför upptagit denna

fråga till närmare behandling. Undersökningen har utförts under pro-

fessor Lagerbergs ledning på Skogshögskolans botaniska institution un-

der åren 1919 och 1920. Som material erhöll jag från Skogsförsöksan-

staltens norrlandsavdelning 6 olika prov av tallfrö av samma årgång och

provenienser, som jägmästare WlBECK använt på provytorna vid Bisp-

gården och Gällivare, alltså av 1916— 191 7 års skörd. Av de utvalda

proven hade två god, två medelgod och två dålig grobarhet, enligt för-

sök i den Jacobsenska groningsapparaten under år 191 7.

Av tabell I framgår närmare dels provenienser, dels groningsresultat

vid norrlandsavdelningens försök i den Jacobsenska apparaten vid + 25

—

27° C. under 50 dygn och i sandlåda med en temperatur av i medeltal

+ 15° C. under 250 dygn.

T(ib. I. Jämförande groningsförsök.

Jacobsenska, app. Sandlåda.

Proveniens 'Efter antal dygn % j' Efter antal dygn % grodda frön.

JO i 20 30 50 20 50 75 100 125 150 200 250

Luleå skogsvårdsom-

rlde

Sikå revir

V:a Korpilombolo re-

Norra Sorsele revir.

Storbackens revir ..

Idre revir

23
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På Skogsförsöksanstaltcns ovanoninämnda provytor ha ilc olika prf)vcn

visat följande eftergroning (tab. II).

Tab. II. Eftergroningsprocenter.

i >
S
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nära förbunden med eftergroningsfenomenet och uppenbarlii^en har samma
förklaringsgrund som detta. Medan frön av sydländsk proveniens i den

Jacobsenska groningsapparaten i det närmaste fullborda groningen un-

der första månaden, bruka frön från Norrland fortsätta att gro under

2—3 månader eller längre, innan groningen kan anses avslutad. Detta

förhållande står i full överensstämmelse med WlB>:CK.S förut anförda re-

sultat. Det är tydligt, att drivningen av fröna går ofantligt mycket for-

tare i en groningsapparat med en temperatur av + 25—27° C. än ute

i det fria, där medeltemperaturen under sommarmånaderna, d. v. s.

Foto T. Lagebbekg-

Tre halverade frön från prov n:r 4 (\. Sorsele revir\ <! innehåller i embryo
med en längd av 50 %. i innehåller 2 längs efter varandra liggande embryoner
med tydliga hiärtbladsanlag och c 2 bredvid v"arandra liggande ytterst små och

odifferentierade embryoner. — 12 ggr nat. storl.

juni, juli och augusti, ej är mera än + (2— 13'^ C. Huru mycket for-

tare är svårt att avgöra, men det synes mig ej osannolikt, att det kan

röra sig om ända till 5—6 gånger. Om sålunda ett fröprov håller på

att gro tre månader i apparaten, skulle det efter denna beräkning vara

liktydigt med 15— iS månader i naturen. Då emellertid vegetations-

perioden ej varar mera än 3—4 månader, måste groningen bli avbruten

av vintern och kan först nästa sommar fortsätta. Man sår i början eller

mitten a\- juni, eventuellt i slutet av maj, och redan i september eller

förr, beroende pä breddgraden, är vegetationsperioden slut.

Denna benägenhet för långsam groning hos norrlandsfröet måste

tydligen bero pä någon väsentlig olikhet mellan nord- och sydsvenskt

tallfrö.

Man skulle kunna tänka sig, att olikheten låge däri, att norrlandstal-

lens fröskal vore tjockare och fastare hyggt än sörlandst allens och mindre
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f^enomsläppligt för luft och vatten, liksom fallet är iiietl visst slag klö-

verfrö, som ju ofta medelst s. k. klövernötare måste bibringas springor

i skalet, för att det skall kunna gro första året. Dessa re|)or skola just

tjäna till att bereda luft och vatten lättare tillträde till grodden. Att

ett abnormt tjockt fröskal ej är orsak till tallfröets eftergroning bevisas

bäst därav, att frö av samma proveniens, sått på sydligare lokaler, visar

mindre eftergroningsprocent. Om endast .skalet varit orsaken, borde

eftergroningsprocenten \ara tillnärmelsevis dersanmia, oberoende av bredd-

graden.

lui annan omständighet, som skulle kunna inverka i den ena eller

andra riktningen, är den utvecklingsgrad, som grodden eller embryot

uppnått inom fröet vid tiden för fröspridningen. Ar embryot väl utveck-

lat, har det naturligtvis större möjligheter att hastigt kunna gro, om de

yttre betingelserna därför äro uppfyllda, än om det är ofullgånget.

Det gällde sålunda i första hand att utröna, om några skillnader i

embryots längd och utveckling i övrigt kunde påvisas för de olika pro-

venienserna. F"ör den skull mätte jag i mikroskop medelst mikrometer-

okular på loo frön av varje proveniens endospermets d. v. s. frövitans

längd, sedan fröskalet blivit avlägsnat, och preparerade därefter fram

grodden och mätte denna. Några absoluta siftVor äro här av mindre

intresse, enär det är embryots längd i förhållande till endospermets, som

är bestämmande för dess utvecklingsgrad. En grodd i ett mindre frö

kan absolut taget vara mindre än en annan i ett större men det oaktat

vara mera utvecklad. Här nedan angivna procenter äro alltså uttryck

för embryots längd i förhållande till endospermets.

Först en jämförelse mellan sydsvenskt och norrländskt tallfrö i detta

avseende. Denna ger vid handen att, medan i det förra — ett från

Skogsvårdsföreningen erhållet prov från Finnerödja — embryonerna voro

mycket kraftiga och jämnstora med en medellängd av 85,8 %, maximum

97,6 % och minimum 62,7 %, visade de i det senare stora variationer

(jfr tab. III). Hos n:r i, det bästa provet norrlandsfrö, var sålunda me-

deltalet 77,3 %, maximum 93,9 % och minimum 19,2 "o- Ännu större

olikheter i fråga om embryonernas utveckling förefunnos hos de sämre

norrlandsproven. I en del frön funnos två, t. o. m. tre groddar, av

vilka i allmänhet den ena var bäst utvecklad och något så när hade

antagit den typiska formen, medan den eller de andra endast utgjordes

av mycket små, alldeles odifferentierade cellklumpar, omkring 0,2 -0,3

mm långa och kanske hälften så tjocka (se fig. i). Orsaken till, att det

kan finnas flera embryoner i ett frö, är bl. a. den, att det förekommer

flera arkegon och sålunda även flera honceller i endospermct, vilka se-

nare var för sig kunna befruktas och utvecklas vidare.
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Tab. III. Embryorelationer före groningsförsöken.

Einbryolängd i re-

lativa tal

'

Endospermlängd

relativa tal'

Embryolängd : % av

endosperinlängden

max. !
medel. min. max. medel. max. 'medel. min.

3

4

5

6

700

i66

192

'5'

1 88

IS"

156,0

I02,4

84,8

58,4

146,0

48.5
I

252

223

242

251

232

201.6
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cnolojpe.crnlciri.cjci.

Fig. 2. Embryokonslitutionen i fröproven n:r 1— 3. Heldragen linje med x före grön ing

och streckad linie med . efler 35 dygn- groningsförsök.
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Tab. IV. Embryorelationer hos ogrodda frön efter 35 dygns groningsförsök.

V v v 11 : r
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Antal frön t%
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delade pa tre »^riqiper: i) sådana med enibryoner av mer än 75 % längd,

2) sådana med enibryoner mellan 75 % och 65 % och 3) sådana med
med embryoner under 65 %. Groningseffekten undersöktes naturligtvis

på annat material av resp. prov ; efter försökets avbrytande indelades

de använda fröna i tre grupper: i) grodda, 2) ogrodda men levande och

3) döda.

Ta/>. I'. Embryorelationer och deras förhållande till groningseffekten.

u
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Att en utveckling skett, visas oförtydbart därav att, för att fortfarande

hålla sig till prov n:r i, 4 frön efter groningens avbrytande hade en

embryolängd av över 85 % och 3 en sådan mellan 80 och 85 %. Att

dessa frön redan frän början skulle ha haft så väl utvecklade groddar

Oumrnatinnskurva.

&inbrL/Qldfi<^cii
rov n^ /

o 10 2,0 JO HO SO GO •\-!0
;
SO 90 100 %

^t .<

Fig. 4. Embryokonstitutionen i prov n:r I och dess närmare samband med groningseffekten

efter 30 dygn. Jfr texten!

och trots detta kunnat ligga i 30 dygn i groningsapparat utan att gro

är väl inte gärna tänkbart. Detta göres än mera osannolikt därigenom,

att dessa groddar jämte en del mellan 75 och 80 % antagit en grön

färgton på såväl hjärtblad som hypokotyl, medan bland de frön jag

mätte före groningsförsöket ej ett enda fanns, som innehöll embryo med

påbörjad klorofyllbildning; alla embryoner voro dä vita.

De härmed påvisade utvecklingsprocesserna inom tallfröet förekomma

uppenbarligen även ute i naturen. Har ett frö, låt säga en 85 % grodd.
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så gror det första året, men har det exempelvis endast en 70 % grodd,

hinner det gro första sommaren, endast om det skulle ha en mycket läng

vegetationsperiod på sig. Embryot utvecklar sig emellertid inuti fröet

till t. ex. 83— 85 %, innan vegetationstiden är slut. Så övervintrar fröet,

och gror nästa sommar. Att det, om så skulle behövas, kan ligga över

ännu ett är är nog inte heller omöjligt.

Orsaken till, att tallfrö av norrländsk proveniens eftersade!

ofta ligger över ett eller eventuellt flera är, innan det gror, är

alltså den, att embryot i sädana fall icke har erhållit tillräck-

ligt hög utveckling inom fröet före fröspridningen. Denna för-

modan, som redan tidigare uttalats av jägmästare WlBECK (anf. ställe,

sid. 16), har alltså genom den föreliggande undersökningen blivit be-

kräftad.

Man måste naturligtvis fråga sig, varför just norriandstallen har sa

ojämna, svaga embryoner. Det ligger kanske nära till hands att tänka,

att vi här ha att räkna med en rasegenskap, som skiljer den från sör-

landstallen. I''ör att utröna detta borde man förflytta norrlandstallar till

södra Sverige, och undersöka de frön, som de där under ändrade kli-

matiska förhållanden producerade. Om då dessa frön fortfarande visade

samma dåliga utveckling, så vore det ju tämligen säkert, att denna ka-

raktär vore ärftlig. I själva verket ha vi dock redan fakta, som tala

för, att en raskaraktär i detta avseende icke föreligger. Man känner näm-

ligen, att frön av nordsvensk tall från sydligare lokaler visa mindre ef-

tergroning än sådana från nordligare, och att frön av sydsvensk tall även

de, fast i mycket ringa mån, ligga över, innan de gro.

En undersökning av det föreliggande problemet leder sålunda till den

uppfattningen, att det är vegetationstidens längd och temperatur, som

här spelar den a\görande rollen. Som bekant behöver tallkotten två

somrar för sin mognad. Under blomningsåret pollineras endast hon-

blomman, pollenkornet fastnar i en ur mikropylen avsöndrad vätske-

droppe, och pollenslangen börjar växa ned i fröämnet. Först nästa som-

mar bildas emellertid arkegon (honliga könsorgan) i endospermet, så att

befruktning kan ske. Efter denna utvecklas embryot, och kotten mog-

nar för att klänga på eftervintern. Det förefaller självklart, att den för-

kortning av vegetationsperioden med någon månad och sänkning av

medeltemperaturen med ungefär 1,5° C, som utmärker övre Norrland

på 64—65° n. br. vid jämförelse med mellersta Sverige på 5 1— 52°n. br.

måste inverka avsevärt pä embryots utvecklingsmöjligheter inom fröet.

Enligt undersökningar i Norge skulle tallen fordra en medeltemperatur

av minst + 10,5° C. för månaderna juni, juli och augusti för att sätta
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grobart frö. ' Medeltemperaturen för övre Norrland ligger under denna

tid mellan + 12°— 13°, således endast med ett par grader överstigande

den påstådda miniiiiitemperaturen. Därför bör en höjning med en eller

ett par grader \ara av stor betydelse för groningsenergiens höjande.

Störst inverkan har naturligtvis andra sommarens väderlek på fröets ut-

veckling, enär enihryonerna då skola bildas.

Men vegetationsperiodens längd och värmegrad har även en direkt

betydelse för groning och eftergroning. För att kunna gro behöver

fröet värme, luft och vatten. Och här, liksom över allt annanstädes i

naturen, gäller LlKBlGS mininiilag: »Det i minsta mängd förekommande

nödvändiga näringsämnet eller i ringaste grad uppfyllda villkoret är be-

stämmande för hela utvecklingen.» Luft och vatten förekomma nog även

i Norrland tillräckligt för groningen under normala förhållanden natur-

ligtvis. Men den faktor, som här enligt LiEBlGS minimilag fäller utsla-

get, är värmen. Den låga medeltemperaturen och den korta vegetations-

perioden äro orsaker till, att utvecklingen av de ofullgångna embryo-

nerna fortskrider så långsamt under första året efter fröspridningen,

att groningen icke kan inträda förr än under följande år. Man får en

klar bild av temperaturens stora betydelse i detta avseende av tab. I.

Denna visar, att frön, som lagts att gro i sandlåda vid en medeltempe-

ratur av + 1,5° C, härför erfordra 5— 10 gånger så lång tid, som frön

av samma provenienser i den Jacobsenska apparaten \id -f 25— 27° C.

En tysk specialist pä skogsfrö, Oberförster Ha.\CK, " anser sig ha fun-

nit, att tallfröets groningsenergi är olika under olika månader på året.

Så skulle den avtaga på senhösten och vintern, men framåt våren äter

ökas. Jag har gjort några försök för att utröna, hur norrländskt frö här-

utinnan förhåller sig. Resultaten, som framgå av fig. 5, överensstämma

dock knappast med dem, som H.\.\CK erhöll vid sina groningsförsök.

Mina prov visade nämligen i november 1919 högre eller i det närmaste

lika hög groningsenergi, vid jämförelse med mars samma år. Om man
av detta skulle draga någon slutsats, måste den bliva — enär man ej

har anledning betvivla Haack.S iakttagelsers riktighet — att en viss skill-

nad i detta avseende råder mellan nordsvenskt och tyskt tallfrö. En
lagring ett eller ett par är höjer som bekant groningsenergin pä norr-

landstallens frö, (5ch det är troligt att eftergroningsprocenten därigenom

minskas. Fig. 5 visar även, att de olika proveniensernas groning var

' Oscar H.\gem, Furuens og granens frösaetning i Norge. — Bergen 1917.

Haack, Die Priitung des Kiefernsamens, Untersuchungen aus dem mykologischen La-

boratorium der Forstakademie Eberswalde. — Zeitschrift fiir Först- und Jagdwesen 1912.
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"rön på 30
dLi(jn

• aov. J319

F'g- 5- lämlörande groningsförsök med fröproven n:r i—3 o. 5 i mars och november 1919.
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större vid försök 1919 än 1917. Siffrorna för detta senare är ha god-

hetsfullt ställts till mitt förfogande av jägmästare WlKECK. Detta fak-

tum torde fä tolkas så, att en eftermognad av embryonerna även kan

äga rum under förhållanden, då groningsbetingelser icke äro givna.

Någon möjlighet att göra sig oberoende av eftergroningen torde man

icke äga, enär »normala» frön, d. v. s. sådana som gro första somma-

ren, icke kunna till det yttre skiljas från de »onormala». Antagligen fin-

nas t. o. m. i samma kottar frön av båda slagen. Ej heller lönar det

sig att på förhand driva fröna, ty ville man nå något resultat därmed

vore man tvungen att driva den ganska hårt. Ändamålet skulle då vara

att tvinga de svagt ut\ecklade groddarna att \'äxa, men under tiden

skulle utan tvivel de kraftigaste utväxa till groddplantor, och alltså

intet vara vunnet. l-"ör övrigt torde eftergroningsförmägan hos norrlands-

tallen vara till nytta. Efter sådd kan det mycket väl iiända, att många

av de under första året grodda plantorna bli dödade genom yttre våld

eller dylikt, och det är ju då enbart fördelaktigt, om en del frön ligga

kvar, gro efter och ge upphov till n}-a plantor under följande år, då några

risker för en \idare utveckling kanske ej föreligga.

Den härmed relaterade undersökningen har alltså givit ett resultat,

som kan bli till direkt nytta även i praktiskt hänseende. Genom att på

förhand skaffa sig kännedom om växlingen i embryonernas utvecklings-

grad hos skilda fröprovenienser, kan man med nöjaktig noggrannhet sluta

sig till deras blivande eftergroning. Därvid bör dock observeras, att

groningen ute i naturen många gånger kanske icke blir mera än hälften

så effektiv som i en groningsapparat. Om man därför har ett prov, som

visar sig till 20 % bestå av frön. med groddar över 80 % längd och till

25 % av frön med groddar mellan 80 och 60 %, får man ej därav draga

den slutsatsen, att 20 % av fröna skulle gro första året och 25 % skulle

eftergro. I realiteten komma kanske blott 10 % att gro första året

och 10 % att gro ett följande. Av de överliggande fröna förstöras sä-

kerligen flera än av dem, som kunna gro första sommaren. Att på för-

hand bestämt yttra sig om det groningsresultat, som ute på marken kom-

mer att uppnås, är naturligtvis omöjligt, pä grund av den mängd obe-

räkneliga omständigheter, som kunna inverka. Men av stort intresse är

dock att något så när kunna avgöra relationen:

i) dels mellan de frön, som kunna gro första sommaren, och dem,

som fordra mer än en vegetationsperiod härför,

2) dels mellan dessa båda kategorier sammantagna och de frön, som

på grund av allt för svagt utvecklade embryoner eller andra orsaker ej

ha några möjligheter att över huvud taget gro.
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Om denna relation kan man naturligtvis även skaffa sig kännedom

genom groningsförsök, men en sådan undersökning tar ju mycket längre

tid. Dessutom är den svårare att utföra, enär fröna gro olika fort vid

olika temperatur och i skilda groningsapparater.
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STORMHÄRJNINGEN HÖSTEN 1917 Å
ÄLVDALENS BESPARLNGSSKOG.

Den för ständskogen förödande storm, soin natten mellan den 29

och 30 augusti 19 17 övergick en del av övre Dalarna, har tidi-

gare behandlats av L. MATTSSON i Skogsvårdsföreningens tidskrift

h. 5— 6 år igiS och Otto Vesterlund i Skogen h. 4 år 1920.

Då i den förres redogörelse icke antydes, att stormhärjningen överhuvud-

taget skulle sträckt sig söder om Hållstugan eller Älvdalens kronoparks

södra rå, har jag ansett mig böra lämna några uppgifter om utbredningen

söder om Älvdalens kronopark jämte några siffror frän härjningen å

Älvdalens besparingsskog.

Härjningens utbredning söder om Älvdalens kronopark.

Söder om det av JM.VTTSSON beskrivna området påträffas de första vind-

fällena c:a 2 mil söder om Hållstugan. I väster kunna visserligen en-

staka vindfällda träd påträffas väster om Vanan, men utgör detta vatten-

drag inom besparingsskogen i stort sett områdets västgräns. Östgränsen

följer en linje från Rämmasjön (6 km väster om Älvdalens kyrkoby fågel-

vägen) mot Åsens by\ följer Ö. Dalälven för att c:a 6 km söder om
av M.VTTSSON omnämnda Borga fäbod ^

i nordöstlig riktning lämna denna

över Naverdalssjöns södra ända upp mot av M. omnämnda område vid

Mossesjön. Härjningens bredd uppgår till 1,5 ä 2 mil.

Inom detta område råder en avsevärd skillnad i vinfällsfrekvensen i

västra och östra delen. I västra hälften, som till sin topografi är jämn

med långsluttande höjder, ligga vindfällena spridda och »fällor» av större

utsträckning saknas. Inom östra delen åt Ö. Dalälven med stora höjder

och djupa, trånga dalgångar, har vindens verkningar varit vida svårare

med talrikt förekommande koncentrerade fällor, där träden massvis kull-

vräkts synnerligast kring Lilla Yxiesjön och i Yxieådalen. Anmärknings-

värt är, att sådana fällor med träden lagda brötvis även hava förekommit

i mot vindens huvudriktning skyddade lägen.

' Återfinnes a kanan siil. 334 ar 19 iS i SlvOgsv. tören, tillskrift.
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Vindfällenas antal.

En fulltf exakt uppgift ä antalet vid denna storm vindfällda träd å

besparingsskogen kan icke lämnas, då det givetvis vid en stormfäilning,

som övergår en areal av mera än 30,000 har, förefinnes en hel del träd,

som icke ekonomiskt kunna tillvaratasas.

si

UUULL

y^'

VP77/ V7Z>.

5 (o 1 8 -)

Fig. I.

Intill 1920 års utgång har

emellertid å besparingssko-

gen av I g 1 7 års vindfällen

utstämplats eller avverkats

29,801 kbm f. m. upptagande

c:a 85,000 träd. Som upp-

mätning a\' brösthöjdsdia-

metern icke hann verkställas

ä en del vindfällen — huvud-

sakligen gran — som vind-

fallsäret avverkades av skogs-

förvaltningen, kan fördelning

a\- de vindfällda träden å

olika dimensionsklasser icke

ske på mer än 65,428 träd,

men torde dessa vara repre-

sentativa för samtliga storm-
iO II IZ 13 e.n^.tum

Grafisk franislällniiig över vindfällda och rot-

ryckta träd i tumklasserna 5"-13". Detstrec- fällda och tillåta jämförelse

kade fältet motsvarande siffror å Älvdalens kro- med den av Vesterlund läm-
nopark väster om ö. Dalälven enl. Vfstf.rlind. ^g^jg sammanställningen över

vindfällen frän Älvdalens kronopark väster om O. Dalähen.

Sammandrag över vindfällen' å Älvdalens besparingsskog.

Träd-

slag



STOR.\[HARIN'INGKN Ä ÄLVDALENS KESPARlNdSSKOG 175

SOC 000



176 A. LKO HOl.MOKKN

Tablå över trädhöjden hos vindfälld tall samt tallens medelhöjd å Västra parken i meter
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samma är, skilts mellan »rotryckta träd, varmed angivits sädana träd,

som visserligen av stormen bragts ur sitt normala läge, men dock varit

så förankrade i jorden, att man med all sannolikhet kunde förutsätta,

att trädet utan att taga teknisk skada skulle fortleva ett par år och

»vindfällda» träd, som i allmänhet legat längs marken med större delen

av rotsystemet up[)r\-ckt. Ett ungefärligt begrepp om förhållandet mellan

»rotryckta och »\indfällda» träd kan därför erhållas ur nedanstående

Sammanställning av vindfallda och rotryckta träd.
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skogen genom beständens utglesning, varigenom markens produktions-

förmåga icke kan fullt utnyttjas och bestånden gjorts ännu ömtåligare

för kommande stormar.

Tidigt utförda gallringar torde vara ett medel att göra skogen storm-

härdigare och inskränka stormfällningarna. Intill det målet uppnåtts,

torde goda vägar ä skogarna kunna inskränka förlusterna vid vind fäll-

ningar genom beredande av möjlighet att i tid kunna tillvarataga de

vindfällda träden.



IN MEMORIAM

AXEL SAHLBERG.

* 57i2 J872 t Vs 1921.

Det råder sorg och saknad bland de svenska trävarumännen, en sorg

som också delas av ett mycket stort antal svenska skogsmän. Med
Axel Sahlberg har gått ur tiden en av vår trävaruindustris allra främsta

och en av dem, som med ett aldrig svikande intresse tog del i det

svenska skogsvårdsarbetet.

Disponenten Axel Theodor Sahlberi; var född i Uddevalla den 30

december 1872. Efter avlagd studentexamen och ett par års studier

vid universitet övergick han till det praktiska arbetet inom trävaru-

industrien, i det han år 1892 anställdes vid Strömnäs sågverk i Härnö-

sandsdistriktet. .\r 1904 blev han verkställande direktör för Strömnäs

aktiebolag, 1916 för Nensjö cellulosaaktiebolag och 19 17 för Sandö såg-

verksaktiebolag. Ledningen av dessa betydande företag blev hans dag-

liga gärning, som han utförde med erkänd skicklighet och kraft.

Men Sahlbergs mindre vanliga begåvning och arbetsförmåga kom att

tagas i anspråk även för andra företag inom trävaru- och cellulosa-

industrierna. Han var sålunda ledamot av flera bolagsstyrelser, styrelsen

för Angermanälvens flottningsförening, Angermanäh^ens stuveriaktiebolag

o. s. v. Med öppen blick för betydelsen av sammanhållning mellan

industriföretagen var han en intresserad och målmedvetet arbetande del-

tagare uti och ledare av föreningsarbetet inom trävaru- och cellulosa-

industrierna. Han var sålunda ledamot av styrelsen i Sågverksförbundet

och dess vice ordförande, ledamot av Sv. Trävaruexportföreningens cen-

tralstyrelse och Cellulosaföreningens styrelse. Ordförande i Härnösands

trävaruexportförenings styrelse och Härnösandskretsens av Sågverksför-

bundets styrelse blev han den samlande kraften bland Ådalens industri-

män. Hans älskvärda personlighet och hans goda omdöme, parat med
lugn och besinningsfullhet, verkade i rådslag enande och sammanhål-

lande. Han var ingen stridens man men fann i dess ställe alltid utväg

ur svårigheterna genom sin förmåga att sammanjämka stridiga meningar

till kloka beslut.
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Sahlbergs stora intresse för all-

männa angelägenheter togs starkt i

anspråk såväl i det kommunala ar-

betet inom hemsocknen som för

länets allmänna ärenden. Han var

i mänga år ordförande i Gudmundrå

kommunalstämma, han var lands-

tingsman och ledamot av länets tu-

berkuloskommitté, andra uppdrag

onämnda.

Med öppen blick för skogsvårdens

betydelse och sin sunda och prak-

tiska syn på dithörande spörsmål kom
S. att ä\en på detta område taga

viktig del i arbetet. Han var leda-

mot av sitt läns skogsvårdsstyrelse

och av skogslagstiftningskommittén.

Och som medlem av Skogsvårds-

föreningens styrelse torde hans insatser för denna Förenings angelägen-

heter vara välbekanta för tidskriftens läsare. I åtskilliga år var han ock

mycket högt uppskattad medarbetare i tidskriften, där han under signa-

turen »Svvordfish> bidrog med spirituella meddelanden.

Det skulle vara mycket att tillägga om Axel Sahlbergs arbete. De,

som hade förmånen att närmare känna honom, veta förvisso, vilken be-

tydelse detta hade och vilket infl)-tande han kom att utöva överallt, där

han var med. Det sagda må emellertid i det stycket vara nog.

Axel Sahlberg var en man i detta ords allra bästa bemärkelse. En

fin man, lugn och försynt, älskvärd och med sund och djup syn på

tingen. Han besatt en mindre vanlig bildning, var boksynt som få,

musikalisk och eljest konstintresserad. Det hem, som han tillsammans

med sin maka skapat var idealiskt utan och innan. Det fagra Solbacken

vid stranden av Ängermanälven skall aldrig glömmas av den, som haft

glädjen att vara dess gäst.

Sedan är 1S9S var S. i äktenskap förenad med Jenny Ovist. Med
två söner och en dotter, släktingar och vänner står hon nu vid hans grav,

bäddad i den ljusa vårens tid å Gudmundrå kyrkogård. Må det vara

dem alla en tröst i den bittra sorgen, att AxEL Sahlbergs minne skall

leva vidare lika ljust och fint som hans egen personlighet var. Den

sådd han nedlade i sinnet hos dem, som stodo honom nära, är ej för-

gänglig som hans stoft.

Otto Hellströ>l
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FRÅN EXKURSIONEN TILL NORGE 1920.

Till Kongsvinger kommo vi 30 stycken — fast egentligen voro vi ju mycket

mer än dubbelt sä många, om jag medräknar överhcicii, skapelsens herrar, före-

tagets målsmän. Till Kongsvinger kommo vi alltså, med vederbörandes till-

stånd, en vacker sommarafton, den 14 juni 1920. Följande morgon inträf-

fade väl egentligen huvudstyrkan i Svf//s/ciz Skogsväidsfömtingens exknrstun

lill Norge.

Vi, som hörde till de 30, höllo oss morgonen den 15 juni beskedligt i

bakgrunden och läto samtliga herrar först inta sin frukost — dukad för 100

|)ersoner i den rymliga festsalen i Elisabeth Olssens goda hotell — innan de

begävo sig till första exkursionsdagens arbete. De manliga exkursionsdel-

tagarna startade nämligen kl. 9 med extratåg till Braskerudsfos. Vid statio-

nen i Kongsvinger utdelades ett digert och synnerligen vackert illustrerat

exkursionsprogram samt sista häftet av tidskriften Skogeieren. I detta hälsa-

des svenska »Skoggangsmasnd» i högstämda ordalag av exkursionsledaren,

skoginspektör Thv. Ki.ek. För damerna var det ingen brådska, och vi hade

nu att i lugn och ro hälsa och bekanta oss med dem, som kommit med natt-

tåget. Under den goda och trevligt ordnade frukosten, där de för\äntningar,

som alltid sätta sin prägel på resans början, gjorde tillvaron smått salig, kunde
vi ur det allmänna exkursionsprogrammet inhämta, att dagen skulle begynnas
med besök på Kongsvingers gamla fästning. Vi, som kommit kvällen förut,

hade i den vackra aftonen redan promenerat pä den ståtliga bron över Glom-
men och sett den gamla fästningen pä grönklädda kullar, högt över den maje-

stätiska älven. Vi hade då också av vår älskvärda färdledarinna, fru skog-

inspektör Ki.sr — som kommit oss till mötes frän Kristiania •— fått veta,

att färden ditupp nästa dag skulle företas i bilar, så att några strapatser skulle

det ej bli tal om. — Omedelbart efter frukosten uppenbarade sig också en
rad bekväma bilar. Vi fingo hälsa på dagens värdinna, fru fylkesskogmester

GjEMS, frän Kongsvinger.

En svensk fru, som har reda på sig i allting, upplyste mig om att: »det

syns, att vi närma oss miljonärernas stad, Elverumt, vilket också nogsamt
besannades under hela resan genom Hedemarken.

Efter en riktigt härlig vila på bänkar och i gröngräset uppe vid den gamla
fästningen, med storslagen utsikt över Glommen och omgivande bygd —
Solor och Vinger — anträddes återfärden med bilarna till den vackra egen-

domen Nesteby, där viceformanden i Hedeniarkens skogssällskap, overrets-

sakförer och fru Gjems inviterat till lunch. I tvenne festligt dukade salar

bjödos de svenska damerna, med sina två norska ledsagarinnor, fruarna Km;r
och den yngre fru Gjems, pä en fullkomlig festmåltid. Vid avresan, vid

3-tiden, gjorde vi också vårt bästa att utan manlig röststyrka både hurra —
på svenska — och sjunga »ja, må de leva» för vårt älskvärda värdfolk.

13- Skogsv&rJsforeniii^tns tidikyi/t, serien .\.
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På stationen i Kongsvinger var det nu att söka reda

på var och en sitt och sin mans bagage. Detta blev med
herr fylkeskogmester Gjems goda hjälp väl instuvat pä det

tåg, som skulle föra samtliga till Elverumsbygden. Det
blev en rätt så långsam resa med ett tåg, som sanner-

ligen inte hade bråttom, vare sig ute på linjen eller vid

stationerna. Men i synnerligen trevliga kupéer och an-

genämt sällskap gick tiden ändå fort. Vid ankomsten
till Elverum kl. g möttes »damtåget» av de frän exkur-

sionen återvändande herrarna med säng på bangården.

Det blev nu ej att i någon större tropp bege sig till ett

vanligt hotell, utan i smärre grupper inkvarterades man i

de komfortablaste hem — stora vackra gårdar, såväl inom
Elverums by, som runt om i omedelbar närhet av den-

samma. Där rådde överallt /est och det vänligaste mot-

tagande med glada samkväm till långt in på natten. —
Det blev då också med våra exkursionsherrar diskuterat

dagens händelser, och vi fingo höra, att de våra haft lika

förtjusande som vi. Efter långsam tågresa på morgonen
hade även de skogsstuderande hugnats med en angenäm
bilresa från liaskerudsfos till Knesens skog. Under

"'
disponenten, forstmester A. Heidfnreichs ledning tillgodo-

Fig, I Norsk lorsi- g» ^- (^j^^ kunskapstörsten, utan i lika rikt mått den
mandsforenings for- , , ,. ,

,

mand skoginspektör lekamliga hungern och törsten.

Thv. Ki^r. Men det berättades om disponenten H., att han var

en lika sträng som god ledare, i det han vid inträdet i

Knosens skog förevisade ej blott skogen, utan allra först ett tält, fullt av

läckerheter i mat och dryck, som skulle njutas efter skogens grundliga genom-
strövande, tast törsten redan var stor på den strålande varma sommardagen.

De mest bevekande böner höjdes också efter något att fukta strupen med,

men disponenten H. stod dock, med rätta, fast i sitt beslut, väl vetande,

vilka svettdroppar den backiga skogen ändå skulle utkräva. Då skogens

högsta topp slutligen var nådd, väntade likväl belöningen i form av en för-

tjusande »pilsener kallkälla». Utom denna fenomenala naturrikedom bjöd

skogen på de intressantaste saker, nämligen ett verkligt genomfört blädnings-

bruk med förträfflig äterväxt i alla luckor. Svenskarna funno dock virkes-

kapitalet väl sä litet. Ur programmet »saxas» några uppgifter av intresse.

»Knosens skog sorterar under Elverums förvaltning inom Gravbergsskogens

aktiesällskap — ett dotterbolag till A. -B. Borregaard. Såväl hemskogen som
säterskogen omfattar flera åtskilda lotter, varav de nordligaste äro belägna i

Elverum, de sydligaste i Vaaler härad i Solor, i Hedemarkens fylke. Sedan

skogen i flera generationer hade tillhört förmögna bondesläkter, kom den i

slutet av förra århundradet i skogsspekulanters ägo. Under loppet av fa år

blev det nu uttaget ganska avsevärda timmermassor. Skogen var således hårt

dimensionshuggen, dä den kom under forstlig förvaltning vid Gravbergsskogens

aktiesällskaps köp 1905.

Av den 22,000 har stora Elverums förvaltning intar Knosens skog endast

en areal av 1,336,20 har. Härav utgör block I, Knosberget, genom vilket

dagens exkursion var lagd, 220,58 har. Den produktiva och skogbärande
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Kig. 2. l'å mursch till Knösens skog.

marken är 204,30 har, och av myr upptages en areal av 16,20 har. Skogen

blev kartlagd och taxerad 191 2. Den samlade kubikmassan var vid taxeringen

för block I Knosbergets vidkommande 10,154,31 m*
lägges härtill tillväxt i 8 är, 2,5 m^ per år och har 4,086,00 m^

14,240,31 m^
Frångår avverkat virke 4,329,40 m-''

blir nuvarande virkeskapital 9,910,91 m^

Efter de stora huggningarna före 1905 i de täta fina liderna följde grantor-

kan. Vinden fick fritt spelrum, och beständen blevo upprivna. Pä grund av

starka vindfällen och grantorka uppstodo där betydande öppningar, varest över-

ståndare av tall och delvis av senväxande gran kom att bilda skydd för den

framväxande ungskogen. Det var därför högst nödvändigt, att skogen fick

vila.

1907—oS blev ytterligare uttaget en del torrtimmer, och man fick anled-

ning att kalhugga luckkanterna. Den första ordinarie huggningen försiggick

1 9 1 o — II och inskränkte sig mest till en rensningshuggning, varvid det ut-

togs en del överståndare samt en del oväxtlig gran av små dimensioner, som
tidigare icke med fördel kunnat tillgodogöras. På grund av skogens ringa

reproduktionsförmåga började emellertid ungskogen på de tidigare uppständna

grupperna att utvidga sig i den grad, att man måste vid nästa huggning 1914
— 15, utvidga hyggeskanterna betydligt. Resultatet har varit i hög grad

uppmuntrande. Det finns sålunda knappast en öppning, där icke ungskogen

uppkommer tillfredsställande. Men det är icke uteslutande för ungskogens

skull, som hyggesöppningarna blivit utvidgade och nya kommit till. Pä sina

ställen har nämligen bestockningen varit högst otillfredsställande och den för-

handenvarande kubikmassan för låg. Man har därför funnit det vara för-

månligast att avverka kraftigt för att på så sätt med tiden få skogsmarken
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Fig. 4. Disponenten Heidenreich demonstrerar en blädningslucka i Knösens skog och

vaktar professor Wahlgren, som söker plantor.

mera utnyttjad. Det är således blädningsprincipen, med övergång till ganska

stora luckhuggningar, som har varit den rådande principen under arbetet med
avverkningen. Dess värre ha avsättningsförhållandena varit hindrande för

systematiska gallringshuggningar; man har måst lägga arbetet på att avverka

lövskogen — gråal och björk — som i överhandtagande mängd och med
otrolig hastighet tränger sig fram i de förr så gleshuggna bestånden.

Sedan emellertid (Iravbergsskogens Aktiesällskap år 1905 förvärvat skogen,

har allt virke, sägtimmer, sulfit- och sulfatved levererats till Borregaard, och

man har kunnat framdriva ganska små dimensioner. Med fördel har i senare

år levererats som minimidimension — 8 ä 9 cm i mittmått på 4 meters

bitar.

Med hänsyn till de synnerligen goda växtbetingelser, som skogen har i

Block I — Knosberget — samt till att Borregaards Aktiesällskap icke lägger

synnerlig vikt på uppdrivande av stora sägtimmerdimensioner, har man kunnat

sätta en omloppstid av 65— 70 år.»
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Sedan allt detta goda

vetande på ett så förträff-

fligt sätt åskådliggjorts av

disponenten Heidenreich,

stiilldes färden till det efter-

längtade tältet. Där bjöd

Borregaards aktiebolag på
en storartad middag, där

tal, sång och glädje flödade

i lika rikt mätt som mat

och dryck. Dagens ut-

märkte exkursionsledare

hyllades också tacksamt

och hjärtligt.

Då följande dag rann

upp — lika strålande vac-

ker och varm som den före-

gående — startade skogs-

exkursionen redan tidigt

för promenad genom Elve-

rums prästgärdsskog, me-

dan exkursionens »bättre

hälft» i sina charmanta

ännu länge kunde slumra under svällande dunbolstrar.

Damerna skulle nämligen först kl. i i mötas på det nya Glomdalsmuseet.

De som bodde utanför Elverum fingo börja dagen med en trevlig biltur till

mötesplatsen.

Glomdalsmuseet är en mängd byggnader i vårt Skansens stil, innehållande

allehanda kulturhistoriska minnen. Det har en vacker belägenhet på en tall-

bevuxen sandmo invid den brusande älven. — Efter att ha besett museet och

sammanträffat med fru skogdirektör Jelstrup samt en hel del andra norska

damer — våra älskvärda värdinnor i Elverumsbygden — inbjödos vi till vila

och förfriskningar hos museidirektör Gran, som även är en framstående djur-

målare. 1 hans vackra hem beundrades också en hel del större och smärre

målningar av konstnären.

Från Glomdalsmuseet ställdes färden över den långa Glommenbron till gods-

ägaren Otto Aakr.anns imponerande hem, Gaarder (fig. 5), där vi med äkta

gammaldags gästfrihet mottogos till lunch av godsägare Aakrann och hans

syster. Det blev en synnerligen glad och gemytlig förmiddag i detta gamla,

vackra och gedigna hem. Alltför snart kom därför uppbrottet för vila —
varpå vi dock nog alla satte stort värde •— och omklädning till den stora

fest, som Norsk F"orstmandsforening på kvällen skulle ge för sina svenska

gäster i F^lvarheim, den ståtliga nya festlokalen i Elverum.

Då herrarna i sista stunden kommo till sina respektive inkvarteringar efter

förmiddagens exkursion i Elverums prästgårdsskog, var det säkert mången liten

fru, som efter egen god och välnjuten vila, fick hjälpa till att skruda om

Fig. 5. Damen

»familjehotells

lunch

Foto Lisa Winbladh. '%

hos godsägare Aakrann.
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Foto CUNNAR SCHOTTE. "U ^9^°-

Fig. 6. Skogdirektör Jelstrup hälsar exkursionen väl-

kommen till lunch i Elverums prästgårdsskog.

maken. Var han då inte

alltför nervös, skildrade han
dagens upplevelser på föl-

jande sätt

:

Först att det viirit sab-

ligt» varmt, men icke förty

ganska vått i skogen |)å

några ställen.

Skogförvalter A. B.-\rih

hade demonstrerat skogen pä
ett livfullt och intresseväc-

kande sätt, och skogforsoks-

leder E. Ariher uppvisade

en vacker gallringsserie, ut-

lagd efter svenskt mönster.

Materiella njutningar hade

ej heller denna dag saknats.

Norska staten bjöd näm-
ligen på smörgåsar, kaffe och

förfriskningar (fig. 6). Dagens
sensation torde ha \ arit den

tillväxtökning, som detnon-

strerades i ett av vatten över-

silat tallbestånd. Ur det

skogliga exkursionsprogram-

met saxas f. ö. ytterligare följande:

»Elverums prästgårdsskog ligger i Elverums härad i omedelbar närhet av

Elverums stad (Elverums läger). Skogen tillhör Hedemarkens skogsförvaltning

och bildar tillsammans med Elverums häradshövdingboställe och Hvarstad

statsskog samt en nyligen inköpt skogslott — Bajkketeigen — ett komplex

av 703 har produktiv mark, fördelad på 16 skiften. Elverums prästgärds-

skog ensam bestar av i i skiften lued en totalareal av 503 har, varav 334
har utgöres av verklig produktiv mark och c:a 56 har av s. k. »nästan skog-

bar mark» av V/IV bonitet. Skogens fördelning i skiften omöjliggör i många
hänseenden en fullt rationell och planmässig behandling. — Då skogen 1870
blev lagd under skogsväsendets förvaltning, var den totalt uthuggen, då präst-

gårdens brukare och underlydande ständigt huggit i skogen som de ville.

Skogen blev därför frän 1870 till långt fram på 80-talet fredad för all av-

verkning. Resultatet härav är också de täta och vackra bestånd, som skogen

nu till största delen kan framvisa. De omtalade bestånden, som på sin tid

uppstått efter avverkningarna, ha av brist på avsättning av gallringsvirket i

allmänhet saknat nödig vård intill 1903, då det av skogsväsendet blev ener-

giskt sörjt för rensnings- och gallringshuggningar i skogen. Detta har förändrat

skogens utseende till det bättre och i synnerhet ökat dess kvalitet, i det att

tidigare i försummade snår av yngre och medelålders skog fanns en massa
vargar samt sjuka och skadade stammar, som efter hand äro avlägsnade vid

rensningshuggningen. I de äldre bestånden är blädning tillämpad med
avverkning av de största och mest utvuxna träden. Med undantag av enstaka

små och spridda luckor ha ordentliga föryngringstrakter icke blivit upptagna
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i skogen, då de äldsta icke över go-äriga bestånden hitintills endast ha varit

behandlade med ljushuggningar och blädningsgallringar. Först vintern 191

8

— 19 och 1919— 20 ha gjorts flera fröträdsställningar av tall. Denna
föryngringsmetod ägnar sig i stort sett obetingat bäst för skogen på grund

av markens karaktär av tallmark och granens benägenhet att tränga in på
denna från de många små granförekomsterna i de smala bäckdalarna. Tallen

är också på den genomgående mycket magra och torra jorden starkt ljus-

behövande och kräver därför större föryngringsluckor. Marken är, som nämnt,

i huvudsak typisk tallmark av medelgod bonitet, bestående av avlagrade och

till väsentlig del urtvättade moränmassor. Dock finnas smärre fläckar med ler-

blandat sand och grus, som kunna räknas till i bonitetens tallmark och

som också bjuder granen ganska goda växtbetingelser. Egentligt växtlig gran-

skog finns dock endast längs vattendragen och i sänkor med friskare jordmån.

Avsättningsförhällandena äro mycket goda. Vägen ner till Glommen är icke

lång, och skogens belägenhet invid P^lverums stad gör att t. o. m. de minsta

dimensioner ner till kräk- och gärdsgårdsstör under senare år ha kunnat säljas

med förtjänst. Omkostnaderna för årsavverkningen var år 1909 kr. 2,18

per m'' och avverkningens nettovärde kr. 3,u«. Är 1919 hade omkost-

naderna stigit till kr. 12, oj per m^ eller väl det 5'/2-dubbla under det att

nettoinkomsten samtidigt hade ökat till kr. 20,00 per m° eller c:a det 6-dubbla.

1909 kostade huggningen av ett res ved (1,5 m högt av 3 m lång ved c:a

0,3 m' fast mått) kr. 0,43; 1919 däremot kr. 1,50. Nettoinkomsten per res

ved var under de nämnda åren 0,63 och 1,30 (per m^ respektive 2,10 och 4,33).

De sista 18 åren 1902/03— 1918/19 är i allt avverkat 15,109 m^ eller

839,3 m''' ärligen, som fördelat pä skogens bevuxna areal gör 2,17 m^ per

har och år. — Föres den s. k. nästan kala marken av bonitet V

—

IV, vars

andel i produktionen är så gott som ingen, ur räkningen, är det på den verk-

ligt produktiva arealen (333,8 har) under näranda period avverkat i genom-

snitt 2,52 m^ per har årligen. Här är då intet tillägg gjort för topp och

annat stamavfall, som blivit liggande kvar i skogen. Av huggningsmassan

har c:a 42 % varit gagnvirke (timmer- och pappersved) och 58 % bränsleved

och stör.

I samma iSårs period har bruttoinkomsten av avverkning för

avsalu varit kr. 144,742,68

och driftsutgifterna » 50,851,87

Netto kr. 93,890,81

Härtill kommer värdet av virke, levererat till de utsyningsbe-

rättigade kr. 8,220,00

Tillsammans netto kr. 102,110,81

som fördelat pä den verkligt produktiva arealen ger en årsnettoinkomst av

kr. 17,00 per har. — Frånräknas kulturutgifterna, i synnerhet dikningskostna-

der, som under perioden har utgjort kr. 0,47 per år och har, blir nettoin-

komsten kr. 16,53 per har årligen. Göres samma beräkning för de 5 sista

åren (1914/15— 1918/19) har avverkningen per är och har varit 2,S7

m^ och nettovinsten kr. 38,49.
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Foto C. Ceuergren,

l''g- 7- Skogforvalter Agrar Barth demonstrerar blädningshiiggning i Elverums präst-

grrdsskog.

Skogskulturer. Scådd och planteringar ha varit utförda i ganska h'ten om-

fattning i Elverums prästgårdsskog, då behov härav ännu icke visat sig.

Dikning och bäckrensning ha däremot verkställts i något större skala. Under

de 15 åren 1903/04

—

igiö/iy ha upptagits inalles 11,607 meter nya diken

för en kostnad av kr. 2,310: 87. Många av dessa dikningar, speciellt bäck-

rensningar, ha givit utmärkta resultat. Länga, smala bälten av marväxande skog

längs de tidigare igengrodda vattendragen visar nu efter dikningen utomordent-

lig växt. På myrarna har dikningen icke visat synnerligen gott resultat,

kanske mindre på grund av myrens beskaffenhet än på grund av att av

sparsamhetsskäl icke tillräckligt mänga diken blivit upptagna. Under krigs-

åren har också den dyrbara arbetskraften lagt hinder i vägen för att hålla

dikesnätet i gott stånd, och man väntar nu endast på någon nedgång i arbets-

priserna för att kunna företa en ordentlig upprensning av äldre myrdikningar

och nödig utvidgning av dikesnätet.»

Men nu är middagstoiletten gjord. Tvenne präktiga bilar stå väntande på

gården och i dessa anträddes, jämte vårt älskvärda värdfolk, färden till den

stora festen i Elvarheim. Denna fest fick en alltigenom officiell och storartad

prägel, genom de ståtliga lokalerna, fyllda av festklädda människor, den

stora salen med borden dukade för 200 personer, samt talens och sångernas

mångfald.

Middagens clou blev \äl i detta hänseende en sång, som sjöngs unisont,

till ord av formanden, skoginspektör Ki.er. Denna hyllningssång, med sina



IQO MEDDELANDEN FRÅN SKOGSVÅRDSEORENINGEN



KXKURSIONEN 111,1. NORCIK 1920 191

skämtsamma inslag, utdelades tryckt till samtliga festdeltagare och återges

här.

Mel.: I Roseiihind unJer Sagas liall.

Fra Svea-land paa langferd drar

en veldig skogsmandsskare,

i Norges skog i fem— sex da'r

den nu omkring skal fare.

Lidt raskt det gaar, ti alt for fort

fra bygd til bygd den iler,

man kan jo ikke se saa stort

— fra sovevogner og biler.

Slik skog som her man aldrig saa,

med foimkvot över de hundre,

med hoider långt ind i himlens blåa

saa Jonson hoilig maa undre.

Sylrénske grener i tusindvis

— kam-, plan- og borstegraner —
og blaedningsplanter til Wallmo's pris,

— långt fler end Wahlgren aner.

I Knosen skog blandt tall og gran

fm ungskog Heidenieich viser,

og i de taette granbestånd

fraekt Barth sin blandning priser.

Og indimellem de ranke tr»r

med nummerskilter og pläter

der roper Archer: kom, se her

paa mine forsoksflater.

Av Kioncskikl i Svea-land

blev 4 set av Scholle,

men vist jeg tror vor tall og gran

i Norge mindst har otte.

Og kommer vi til Hakedal,

hvor Kildal demonstrerer,

da tror jeg vist at hundretal

der Schotte observerer.

I aar de svenske til Norge drog
— en ferd som gleder os saare —
»Velkommen» hvisker vor norske skog

og gamle, ajtsore gaarde.

Velkommen hit til Norges land

I svenske msend og kvinder.

blandt norske sind, hos kvinde, mand
1 alle hjertelag finder.
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>Velkommen» hilser Jer fossens brus

og konglerodmende graner,

»Velkommen» lyder i el vens sus,

fra bjerkens viftende faner.

»Velkommen» suser fra skog og Ii

saa samstemt i förening,

»Velkommen» samstemt onsker vi

Den Svenska Skogsvärds/örening.

Gammel Skogis-elev.

En av ortens tidningsmän bringade också de svenska gästerna en högstämd
versifierad hyllning, som utdelades vid borden och sjöngs unisont til! orkes-

terns toner. Tal hölios vidare för Sverige och Norge, för dess regenter, för

gästerna, för skogen, för skogsvårds- och skogsmannaföreningarna, för kam-
ratskapet, för värdarna och för damerna. Alla åtföljda av säng, fanfarer eller

hurrarop. — Efter festmåltiden fröjdade en svensk storsångare med några

bitar ute i den imponerande stenhällen, och då middagsborden röjts undan
i stora salen, tråddes där en munter dans. Redan rann junisolen upp då
rader av bilar förde oss samtliga, jämte våra värdinnor och värdar, till de

inbjudande vilorummen i Klverumsbygdens trevna gårdar. Det var dock

ej allom beskärt att inta de förut skildrade magnifika Klverumshotellen, vilka

— trots de storartade anordningar, som gjorts för vårt mottagande — ej skulle

räckt till åt sä mänga. Pä Elverums bangård hade därför ett improvisoriskt

hotell ordnats — säkert ej dåligt i sitt slag — åt »de stackars ungkarlarna»

och en del »gräsänklingar». Jag har hört sägas, att glädjens vågor gingo

höga pä ungkarlshotellet denna natt — så höga, att den rullande byggnaden
t. o. m. började åka, tack vare överlokföraren Wigelius. Om sovevognen

heter det ju ock i refrängen på den allbekanta visan:

»Oh, den sovevogn,

Oh, den sovevogn,

Vad den sovvagn gör en glad och säll,

Oh, så säll, så säll, så säll.»

Ja, så säll, men dock ej läng fick vilan bli denna natt, även för dem som
sovo under dunbolster, ty redan kl. '/, 9 skulle allmänt uppbrott ske från

Elverums järnvägsstation. Det blev emellertid ej ett långsamt rasslande järn-

vägståg, som skulle föra oss genom Hedemarken. Nej, » Hedemarkens gaard-

brukere» — för att citera en av de norska ledarna — ville låta sina svenska

gäster fä bättre skjuts genom deras bördiga och fagra ängder. Imponerande

var också den syn, som mötte ögat, då väl 70 bekväma bilar stodo redo på
stationsplaneni Elverum (fig. 9) och där »Hedemarkens gaardbrukere» .s/a7<'(7 sutto

vid ratten i var och en sin, kanske — med unga söners hjälp — sina bilar.

Genom en av Norges bördigaste bygder, där de tättliggande stora, vita gårdarna

stätade med flaggan högt i topp mot klarblå sommarhimmel, gick det länga

biltåget ned mot Hamar. Från varje gärd och skola hälsades vi med vift-

ningar av invånare och skolbarn. Efter en stunds färd mellan tättliggande

gärdar och böljande sädesfält voro vi plötsligt inne i vacker lövskog, där halt

gjordes i en dalsänka. Vi voro här bjudna till rast i en den mäktigaste bygg-
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Fig. 9, Bilkortegen startar frän Elverum ilen 17 juni 1920.

nad, som naturen själv timrat — det är F.iiropas vackraste björkskog (fig. i i).

Den äges av godsägaren P. Overgaaru på Skojen, som likt Hedemarkens övriga

gaardbritkere velat gå så långt i storartad gästfrihet, att han inbjudit oss till

denna vita pelarsal, med det gröna valvet, under himmelens blå tak. Såväl

svensk som norsk flagga vajade fästligt vid ingången till detta stolta palats,

där vita trädgårdsmöbler och dukade bord sannerligen ej gjorde den impone-

rande tavlan sämre. Kanske den fantastiske naturdyrkaren skulle funnit det

vara ett helgerån med »pjolter» och svensk punsch och »brus» i detta natu-

rens tempel kl. '^•^ 10 på morgonen. Men säkert är, att så högtidligt togo

vi ej saken, utan gjorde, tack vare lönltii, god heder åt vad som härstädes

sä älskvärt bjöds oss.

Efter denna behagliga rast fortsattes åter utöver den vida bygden och

snart skymtades Mjosen under oss med Hamar som en skimrande pärla vid

stranden. Vi styrde dock ej nu ner mot denna stad, utan vidare uppför höj-

derna mot Hosbjors nya turisthotell. På en ansenlig skogshöjd ligger det nya

charmanta hotellet och ser ned pä den stora sjön och den rika bygden.

Frän hotellets verandor skymtas vid horisonten ett mäktigt snöfjällspanorama.

Men innan vi fördjupa oss i naturens skönhet, är det med stor tillfredsstäl-

lelse vi dyka ner i det komfortabla hotellets inbjudande handfat, med rin-

nande varmvatten, för att befria ögon, öron, näsa och mun från det damm,
som 50 bilar i rad rivit upp på sommartorra landsvägar. Följde så ytterli-

gare en materiell njutning. I källarsalen på Hosbjor, som har sin alldeles

särskilt gemytliga prägel, bänkade vi oss i större och mindre grupper kring

lunchen, till vilken norska staten, med skogdirektör Jei.strlp som värd, in-
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Foto R. LlBECK.

Fig. lo. Exkursionen samlad vid förfriskningar. Skoiens björkskog.

bjudit. Där fattades ej varken utsökt mat och dryck, där fanns även från

första stund munterhet och glad stämning i överflöd. Även här genljöd

sängen och höUos hjärtliga tal. Mot måltidens slut, då glädjen stod som
högst i tak, anlände Svenska Skogsvårdsföreningens ordförande amiral Lind-

man, och mottogs med hurrarop och sängarhyllning. Säkert smakade dock
denna gång lunchen herr ordföranden bättre än den varmaste hyllning, enär

han sedan arla morgonstund bilat direkt upp till Hosbjor från stockholms-

tåget i Kongsvinger, där den norske formanden själv avhämtat amiralen och

godsägare Sederholm i sin egen bil.

Sedan kaffe druckits i Hosbjors omfångsrika och eleganta salonger, vykort

skrivits från denna sköna plats, och utsikten beundrats, tråddes åter bilfär-

den genom allt fagrare nejder utmed Mjosens strand till Ringsaker, där halt

gjordes vid kyrkan.

Ringsakers kyrka ligger, björkomkransad, pä en höjd vid Mjösen med
Ringsakers kyrkoby i omedelbar närhet.

Våra skogsstuderande herrar skulle här besöka prästgårdsskogen och för

damerna var berett tillfälle att bese den gamla vackra kyrkan, vars altartavla

är ett berömt konstverk, i träsnitt, från slutet av den katolska tiden ; förfär-

digad i Antwerpen. Kyrkan, i huggen kalksten, antages vara uppförd redan

under Sigurd Jorsalafarer mellan 1113— 1130.

Ingen mindre än kyrkoherden själv var vår förevisare, och han gav i sin

förklaring över den storslagna tavlan en både intressant och konsthistorisk

lektion. Han var för övrigt själv en sevärdhet. Ringsakers kyrkoherde, en

gammal man med gråa lockar, full av spänstighet och med intelligensen ly-

sande ur sina pigga ögon.
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Fig. II. Skandinaviens vackraste björkskog vid Sköien.

Det blev sä en skön siesta i gröngräset, under väntan pä herrarna. En
del damer gjorde dock dessa sällskap och förfriskade sig med brus och pilsner,

som bjöds i skogen vid »de 12 apostlar», därifrån — liksom ock från kyrk-

planen —• man har den härligaste utsikt över Mjösen med staden Gjövik pä
andra sidan.

Under skogforvalter Agnar Barths utmärkta ledning hade de svenska skogs-

männen att i Ringsakers prästgårdsskog studera huru, även på ganska torr

mark, norrmänntn med sin skicklighet lyckats få god, ja, ofta t. o. m. allt

för tät ätervä.xt genom blädningshuggningar. Exkursionsprogranimet giver

över skogen följande beskrivning:



196 MKD DEI .ANDEN FR ÅN SKOGSVÄ RDSFÖREMINGEN

l''ig 12. Do liiula onllöraii.lena vid Ilösbjör.

»Ringsakers präst-

gårdsskog ligger i Rings-

akers härad, Hedemar-
kens fylke.

Skogen är uppdelad

i 3 skiften, varav de 2

närmast Mjösen beläg-

na, hänga någorlunda

samman, medan det

3:dje ligger längre upp
från sjön, i nordost om
denna. Skogens sam-

manlagda arealär io2,o.=,

har. Den blev iSgz
lagd under forstväsen-

dets förvaltning, men
har dock tidigare, ända
från 70-talet, stått un-

der privat forstlig till-

syn. — Alarkfiirhällatiden. 1 de tvä närmast Mjösen liggande skiftena

(Gaardsteigen och Domstuteigen) vilar marken pä silurberg, som pä flere

ställen sticker i dagen. Marken är pä grund av kalken särdeles drivande,

och tillväxten är därför genomgående utmärkt. På grund av den hastiga

tillväxten visar dock granen stark benägenhet att tidigt rötskadas. Innan-

rötan i träden befordras också i hög grad av den varje sommar pågående
betningen i sammanhang med den omständigheten att granen har ett särskilt

grunt rotsystem. I skifte 3 består berggrunden av urberg. Terrängen är

bruten och jordmånen, som pä mänga ställen är mycket grund, utgöres av

moränjord. Skogen består här av tall och gran, ömsom i rena och ömsom
i blandade bestånd. Tillväxten kan här icke mäta sig med skogen i de båda
andra skiftena. — Avsätliiingsföihållanden. Skogen ligger mycket väl till för

avsättning av alla slags sortimenter. Förutom i »köpmansflottningen» kan

timmer, t. o. m. i små dimensioner, (5 m 12 cm topp med bark) säljas till

traktens sågverk till utmärkta priser. Ved och stör finna åtgång inom när-

maste bygden. Ar 19x8— 19 och igig— 20 kunde ärsavverkningen betinga

i skifte I och II av timmer ned till minsta dimension, levererat i skogen, 30
och 32 kr. per kubikmeter, mätt utanpå barken och utan avdrag för fast

rotved. Detta kan antagligen beräknas motsvara ett pris av minst 42—43
kr. per m'''. För ved, som säljes till ortsbefolkningen, har de sista 2 åren

betalts kr. 4,50 per 2 m högt res, färdighugget på platsen. Till jämförelse kan
framhållas, att bruttoprisen för 10 är sedan, eller 1909-— 10 var: för hattens

kr. 10 per \\\' basispris för 12 alnar och 9 tum och för pappersved kr. 6,40

— 10,24 per m". Omkostnaderna, däri huggning, lunning, stämpling m. m.

medräknats, var år 1918 — 19 för sägtimmer kr. 5,16 per m^. För ved be-

talas huggningen med 2 kr. per 2 meter högt res. — Tidigare behandling. I

första perioden, sedan skogen kom under forstlig tillsyn, har trakthuggning

drivits omväxlande med luckhuggning. Trakthuggningarna ha delvis givit

mycket gott resultat, dock är ungskogen i äldre skiften delvis luckig och

ojämn. Frän är 1902— 03 har blädning och luckhuggning varit heltallena-
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rådande tills för c:a 3— 4 år sedan, då det i skifte

I blev upptaget flera trakthyggen, emedan den äldre

granskogen på större sträckor visade sig i hög grad

innanrutten. Pä dessa sträckor är nu planen att få

in andra, mot röta härdigare trädslag. Speciellt

har man tänkt sig den sibiriska lurken och den si-

biriska silvergranen som lämpliga att avlösa den

vanliga granen pä de för röta mest utsatta punk-

terna. Av sibirisk lärk har man nu en liten för 1

9

år sedan utförd plantering, som är mycket vällyc-

kad. Tallen bör knappast kultiveras i detta skifte,

emedan den drivande jordmånen ger den en kvistig

och sjuklig form, varom man lätt kan förvissa sig

på flera ställen i skogen. De sist anlagda trakt-

hyggena äro redan till största delen planterade med
lärk och silvergran. För övrigt skötes skogen nu

efter blädningssystemet. I de sista 2 avverknings-

åren äro flera föryngringar gjorda efter Wagxfrs
kantblädningsmetod, som speciellt borde lämpa sig

för markförhållandena och klimatet härstädes.

För Ringsakers prästgårdsskog blev hushållnings-

plan upprättad 1Q14. Taxeringen visade 19 13 ett

samlat massaförråd ned till i o cms dimension av

11,952 m^ eller i genomsnitt 117 m^ per har. Till-

växten för skog ned till 10 cms diameter var be-

räknad till 452 m'' eller 4,27 m°' per har och år.

Sedan planens upprättande har dock av hänsyn till

de stora sträckorna rötskadad gran, som snarast

möjligt måste tillgodogöras, blivit avverkat åtskilligt

mer än tillväxten, så att massaförrådet vid hösten 19 19 företagen ny taxering

av skogen visar sig reducerat till 10,874 m'^ eller c:a 107,8 m^ per har.

Denna reduktion har måst gä ut över skifte I och III, emedan skifte II nu
visar åtskilligt större virkesmassa än 19 14. — Medelkubikmassan per har pro-

duktiv mark utgör f. n. för alla skiftena c:a iio ni'^. Tillväxten är enligt

den nya taxeringen 409 m-', eller 4,03 m'* per har = c:a 0,25 m-' min-

dre än tidigare, vilket tillskrives minskning i skogens massaförråd. De sista

10 åren är avverkat tillsammans 5,331 m^ virke (de sista fem åren 2,757
m^) eller 5,2 m'^ per har. Av avverkningen ha 62,5 •?„ varit gagnvirke och

37i5 % ved. Nettovärdet av avverkningen utgör kr. 51,210,86; frändrages kul-

turutgifterna under perioden kr. 2,580,93 samt förvaltnings- och bevaknings-

kostnaderna, vilka icke kunna exakt uppges, men beräknas till c:a 2,800 kr.,

blir nettovärdet av driften 45,829,93 eller kr. 8,60 per m'', allt slags virke

medräknat. Ciär man ut frän att det icke under i o-årsperioden hade varit

avverkat mer än den beräknade tillväxten av 4,27 m'^ per har, borde skogen

ha givit ett nettoutbyte av c:a kr. 36,72 per år och har. Med 4 % ränta

skulle detta motsvara ett genomsnittligt skogsvärde under perioden av kr.

918,00 per har. — Skogsodlingsarbeten. I skogen äro de sista åren utförda

åtskilliga planteringar. Förutom vanlig gran och tall ha flere utländska träd-

slag försökts, varav isynnerhet sibirisk lärk och silvergran i något större ut-

FotO R. LUBF.CK.

Fig- 13. Svenska Skogsvårds

föreningens ordföran

de jämte en annan
känd exkursionsdel-

tagare.

14. Skosnlirdsforeningrns Tiäskri/1 igil. Serien A.
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sträckning. En liten lärkplantering från 1901 på 10 ars yta visar tydligt vad

man här kan vänta sig av detta kraftigt tillväxande och värdefulla trädslag.

Vidare niä nämnas en plantering av Ijalsamgran, som växer storartat, men
som redan i betydlig grad har varit hemsökt av rotröta och honungssvamp.

Detta trädslag är därför knappast att anbefalla till plantering i större utsträck-

ning. Några små planteringar av bok och ek ha heller icke slagit väl till.»

Då allt detta vetande blivit jjraktiskt inhämtat och liilkaravanen åter är

färdig till start, bär det med rask fart ner mot Hamar.
För dem, som ej hade förmånen att få deltaga i »norska resan», skulle jag

vilja göra den erinringen : far till Hamars järnvägsrestaurang, om Ni vill äta

en riktigt hejdundrande måltid

!

Om jag påminner om Sveriges 'lillberga, sä kommer denna — under svält-

och kristiden sä frekventerade ort — till korta. Visserligen hade väl den
alltid sä omtänksamma norska exkursionsledningen ett finger med i spelet vid

den goda och rikliga supé, vi fingo inmundiga pä Hamars bangård denna
kväll, men det sades i alla fall att stället alltid är flott.

Efter tack och farväl till våra charmanta bilförare bar det så vidare ut-

med Mjösens strand — per järnväg i abonnerade vagnar förbi det historiska

Eidsvold mot Kongens by, om vilken »de svenske» sjunga i omkvädet till

sin visa:

»oh, den Kongens by

oh, den Kongens by

Just den byen gör oss glad och säll

oh, så säll, sä säll, så säll.»

Och visst gjorde den Kongens by en glad och säll ! Åtminstone under-

tecknad, som bredvid sitt rum på det anvisade hotellet fann en stor porslins-

bassäng med riklig tillgäng pä varmt och kallt vatten. Det var underbart

efter allt dammet i bilkortegen, där »man tuggat sand, ibland, pä Mjösens

fagra strand», som den gladaste frun i sällskapet med sin goda sångröst

föredrog under tågresan mellan Hamar och Kristiania.

Då man nästa morgon i glödande solsken begav sig ut på den livliga

»Carl-Johan» fick man — som jag erfarit vid flera föregående sommarbesök
i Kristiania — en bestämd känsla av den sydländskhet, som präglar staden

vid fjorden med de ljumma vindarna från söder och den mäktiga muren mot
allt kallt nordanifrän.

Då de norska skolorna ej sluta förr än till i juli är staden ej heller som-

mardöd vid denna tid. Sydländska i sin män verka också Kristianiadamerna

i ljusa luftiga toiletter med fladdrande chiffonchalar sä mycket mindre kon-

servativa än stockholmskan i sin obligatoriska tailormade mitt i stekheta som-

maren. Pä bänkarna under de lummiga lindarna i Carl Johans gate sitter

alltid fullt med folk, som ej se ut att ha bråttom, medan överallt i butiker

och på trottoarer råder ett rörligt liv. Allt som allt: man får känslan av en

stad i södern och vi, som äro komna frän östan om Kölen, ha en stark för-

nimmelse av den ljuvliga känslan att vara »ute på vift».

Truppen av glada och snattrande svenskor möta upp från sina olika hotell

i Grands stora läsrum för att en massa bege sig till Bygdo allé n:r 17, där

fru Gulla Kl^r inviterat till lunch i sitt vackra hem.
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Mycket tidigt på morgonen ha våra herrar begivit sig till skogs. Det känns

därför sä tryggt att från första stund i Kristiania bli så här mottagna i ett

hem, vars härskarinna alla fått en sådan beundran för under de oförgätliga

dagar, som flytt. Vi kunna därför ej släppa henne, då det blir tid för upp-

brott från lunch och kaffe och cigaretter, utan komma överens om ett litet

afton-samkväm med fruarna Kiser och Jelstrup nere pä Dronningen — den här-

liga restaurangen nere vid ijorden. Efter att där ha haft en riktigt trevlig

kvällsstund med samspråk och tebrickor och bekikande av publik och kapp-

roddare samt kameraknäppningar blir det lagom att bege sig till stationen

för att möta de från skogen återvändande herrarna.

Damerna försökte nu att vara lika gentila som herrarna varit i Elverum, i det

de mottogo tåget med en liten sång. Jag vet ej vad som skulle lijudits det

glada skogssällskapet denna kväll för att ej bli livligt senterat i sådan munter

stämning som alla herrarna tycktes' vara. Att godsägare Lovenskiold också

bjudit förmärktes tydligen, ty gaskigheten var stor. Att det gått nästan barns-

ligt glatt till på Hakedal, därom vittnade för övrigt den nötta leksakshäst

på gungmedar, vilken våra muntra herrar medförde, som en erövring från

denna dags exkursion. En Kristianiatidning hade hedrande omnämnt en

del ipampar» bland de svenska skogsmännen och då även korat en av dessa

till »Länsjägmästaren till häst». En häst hade ju därför måst anskaffas åt denne

herre. Några skogsarbetarebarn vid Hakedal hade fått släppa till sin gamla

gunghäst (fig. 15), men de blevo ej lidande härpå, dä de välvilliga sven-

ska »farbröderna» under tågresan samlade till en mycket finare sådan, som

jämte överskottet på insamlingen sändes till de smä skogsbarnen i Hakedal.

För övrigt berättades oss att e.xkursionsdagen, under forstmester Kildals

sakkunniga ledning, varit nog så intressant. Särskilt färden upp mot skogshöj-

derna med vegetationen i dessa regioner hade slagit mycket an. Marschen

utför, genom den »fuktiga» flottningsrännan, var däremot /lal och nog så/a/ai.

Efter e.xkursionspromenaden bjöd godsägare Lovenskiold på en splendid

middag, där en massa livfulla tal höllos. Svenska Skogsvårdsföreningens ord-

förande talade särskilt medryckande i en följd av anföranden. Efter middagen

följde ett angenämnt samkväm »ute pä tunet», där den beryktade häststölden

ägde rum under stor munterhet. A\en allvarligare moment präglade det ange-

näma samkvämet genom de vänskapsfulla ord, som utbytes särskilt i professor

W.\HLGRENS vackra tal för den numera avlidne professor Mvhrwold och hans

svar härav.

Om ett och annat frän Hakedals skogar meddelas för övrigt frän program-

met följande:

»De Lovenskioldska egendomarna omfatta en areal av 50,295 har, varav

2,946 har inägor, 1,695 har myr, 3,695 har vatten och 41,959 har skog,

således 83 "„ skog. De sträcka sig i ett bälte norr och väster om Kristiania

frän Hakedal i öster till Ix-erum i väster och omfatta bl. a. de skogar, som

med ett gemensamt namn är känt som hoidmaiken. Detta namn är välbe-

kant bland all skidlöpande ungdom landet runt och långt ut över Norges

gränser icke minst på grund av att där ärligen utkämpas väldiga 50-km-lopp

under Holmenkollenveckan, där svenska skidlöpare pä senare är ha deltagit med
utmärkt resultat.

En imderavdelning av de Lovenskioldska egendomarna, som bildar en skogs-

förvaltning, består av Nordmarkens gods och Hakedals verks skogar. De
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Fig. 15. »Länsjägmästaren till liästs a. tunet i Ilakciial.

sistnämnda lyda un-

der Ilakcilali verk

med stort jorda-

gods, sågverk, hyv-

leri, kvarn m. m.

Vid Stryken har

godsägare Luvk.n-

SKioLD ett järnvägs-

spår med tillhöran-

de upplagsplats för

lagring av stockved.

Till stockved ut-

nyttjas topp och av-

fall efter timmer-

avverkningen samt

gallringsvirke. En
stockfamn innehål-

ler I 2 m-* löst mätt

(2 X 2 X 3). Hugg-
ningen betalas vanligen med 25 kr. per famn, sammanförandet i skogen med
10 kr. och utkörningen med omkring 30 kr. per famn. Utgifter för lastning

på järnvägsvagn uppgår till kr. 15 per famn. Dessa utgifter belöpa sig till sam-
manlagt c:a 80 kr. per famn. Salupris för stockvedsfamn hade år 1920 rört

sig om 200 å 220 kr., levererat upplastat på järnvägsvagn. Cellulosafabri-

kerna äro de vanligaste förbrukarna av stockveden. Under krigsåren däremot
gick hela produktionen till Kristiania, för att förse staden med bränsle.

Efter här företagna beräkningar innehåller varje stockvedsfamn i genomsnitt

7,5 m'* fast mått. En stockvedsfamns genomsnittliga nettovärde är i förhål-

lände till ovanstående 120 ä 140 kr. eller per m-^ kr. 16 ä 18,67.

Som förut är nämnt lyder Hakedals verks skogar under Hakedals verk.

Egendomens totala areal är 8,296 har, varav odlad jord utgör 458 har och

skog 7,213 har — resten består av myr och vatten. I skogen finnas 11

lägenheter, vars innehavare uteslutande befatta sig med skogskörslor. Dess-

utom intages varje år åtskilligt främmande folk för skogsdriftens skull. Hake-
dals verks folk och hästar användas också regelmässigt för skogsdrivningen. De
sista 5 åren har avverkningen utgjort: stockved 7,632,46 famnar. — c:a 57,243
m'', timmer 242,696 stk. — c:a 64,314 m-^. I genomsnitt per år blir detta

tillsammans 24,312 m" — eller i avverkning per skogbevuxet har 3,37 m-^.

Härtill kommer husbehovsvirke samt en del »rundlast», spiror och pålar. Den
starka avverkningen av stockved beror på den kolossala efterfrågan av bränsle

under krigsåren; likaså att man vid rensnings- och luckhuggningar har putsat

upp orörda bestånd.

Rundlasten delas efter längd och mittmått i 4 klasser: »stik» — från 2,6

eng. fots längd och uppöver — 4V2'— ^ mittmått och 2V2" topp, »lang-

staker» från 24' längd eller mera och med 3'/^— 4V2'' ™'tt och 2" topp,

»kortstakan levereras i 22' längder och med 3", 2'/2" och 2" topp, »hake-

skaft» levereras med minsta längd 12', och med topp på i"— i'/V- ''^ri

enklaste formen för rundlast är props, som mätes från 6' minsta längd och

uppöver med 3" topp. Prisen beräknas per 216'. För övrigt betalas rund-
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"U
Fig. 1 6. Utmed älven i Hakedal.

last per löpfot. Som de-

monstration var utlagt 19

stycken rundlast med ett

genomsnittsvärde av —
efter priset 19 19 — kr.

1 1,05 per styck och per

kbm pris kr. 66,20, »lang-

stakar» genomsnittligt vär-

de kr. 5,68 per styck och

per kbm kr. 48,66. »Kort-

stakar» genomsnittsvärde

2,50 per styck och per m*
kr. 65,66, »skaft» genom-
snittsvärde kr. 1,44 per

styck och per m* kr. 63,54,

ett genomsnittsvärde på
rundlasten kr. 4,2 4 per styck

och kr. 61,06 per m^.

»

Den 19 på morgonen

vårstämningen något »slak»

åtminstone inom vissa kot-

terier. En smula nervös

butikshandel, herrarna le-

diga, man stöter ihop lite

varstans för att dricka,

dricka, dricka och svettas än mera. En svensk deltagarinna, » frun pä ber-

get», är mycket praktisk. Hon vill utnyttja det dyra hotellrummet och till-

bringar förmiddagen i porslinsba.ssängen. Vare sig man nu ägde dylika för-

måner eller ej, synes ingen av exkursionsdeltagarna vara annat än pigg och

i god stämning, då vi alla kl. 6 möttes vid Majorstuen för att medelst berg-

banan bege oss upp till Frognerssteren, där De/ nonh siogse/siaps ordförsinde,

hedersledamoten i Svenska Skogsvårdsföreningen, konsul Axel Heiberg och

fru inbjudit hela exkursionen till middag.

Eör den som förut gjort färden uppför Holmenkollen är denna tur alltjämt

en ny tjusning och för den som gör sin första tur med HolmenkoUbanan,
eller på de breda bekväma vägarna tar sig uppför, är det en upplevelse

Framme vid Frognersseteren har man till sist fullt upp av livets njutningar:

den renaste fjälluft, skogen runt om på sluttningarna, och den glittrande (jorden

så långt ögat ser med Kristiania djupt, djupt under mellan berget och havet.

Bäst är kanske utsikten från Frognersaeteren i skymningen, då de tusen sinom

tusen ljusen tändas därnere i staden och glimma från fartyg och fyrar ute

på vattnet. Som man dock aldrig kommer ditupp, eller till Norge över

huvud taget, utan att bli på det rikligaste »försynt» ej blott med skön natur,

utan också med vad till livets, långt ulövev nödlorrt hörer, vinkar även pä

FrognersEeteren bordets njutningar i den trevna restaurangen i gammalnorsk

stil. Många gånger har undertecknad ätit och druckit gott där, men intet

har väl gått upp emot den storslagna måltid, som konsul Heiberg nu låtit

uppduka för det svenska skogsfolket med sina norska kamrater. Under denna

oförgätliga middag höllos tal och sjöngos sånger, som aldrig skola glömmas,
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Ur norska exkursionsprogrammet.

Fig. 17. Svensk-ytan ä Hakedal.
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och den alltigenom animerade festen på en av världens vackraste platser

slöts av flertalet bland deltagarna först den andra dagens morgon. Skogs-

folket har namn om sig att vara en glad kår och det besannades ej minst

nu, dä storartad gästfrihet mötte uppsluppen tacksamhet till arla morgonstund.

I och med den stora festen pä Frognersjeteren var den allmänna exkursio-

nen avslutad, men ännu återstod en angenäm utflykt till vilken ett fåtal bland

skogshögskole- och försöksväsendets målsmän voro inlijudna. Denna färd,

som anträddes följande förmiddag — efter några få timmars vila och pä

något stapplande ben — gällde Norges Lantbrukshögskolas skogsavdelning

pä Aas.

Denna de svenska skogsmännens resa till broderlandet på andra sidan

Kölen skall aldrig glömmas av dem, som fått deltaga i densamma. Den

har blivit ett ytterligare band till vänskap och samarbete mellan de bägge

ländernas skogsmän och den har påbörjat och fortsatt ett vänskapligt um-

gänge mellan skogsmannafamiljer. Dessa, som ofta få bo ensligt och isolerat,

behöva umgänge med sina gelikar, ej blott i studiesyfte, utan även för sig

och sin familj den uppryckning, den ljusglimt i tillvaron, som denna resa

utan tvivel varit, ej minst på grund av den storartade gästfrihet och det

vänskapliga mottagande, \i alla fingo röna av kolleger och vänner i Norge.

Anna Sehötte.

Foto Li.\.\.iA Enkroth. -"/o i

Fig. 1 8. Damerna utanför lanlbrukshögskolan vid Aas.



Med detia häfte följer Medd. fr. Statens SkogsfOrsöksanstalt h. 18, n:r 3.

FÖRENINGENS
TIDSI^RIFT

b
HAFT. 7-8 JULI-AUG. 1921 Arg. 19



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT
MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT

UTQIVE8 AV

SVENSKA SKOGSVÄRDSFÖRENINGEN
(FÖRENINGEN FÖR SKOGSVARD)

REDAKTION: PROFESSORN, JAQMASTAREN QUNNAR SCHOTTE, AN8VARIQ UTOrVARE
PROFESSORN. FIL. D:R HENRIK HESSELMAN.

Tidskriftsns pris i bokhandeln 20 kr., för medlemmar (medlemsavgift 5 kr., varför erhältes

tidskriften Skogen) allenast 15 kr.

Pörenlngeni kontor, Jakobsbergsgatan 9,3 tr., hålles öppet vardagar kl. 9— 12, 1—5. Rikitel. 22 90.

Postadress: Stockholm C. Professor Schotte träffas I telefon Riks Cjcperlmentalfäliet 32 (kl. 10—II

f. m.) och efter kl. V26 e- m. i sin bostad vid Dalängens hållplats i Lldingön, Rikstelefon Lidingö

153 och 12 19 .

Fdrfattarna äro ensamma ansvariga för sina uppsatsers innehåll. Aviryoh av uppsatser och

illustrationer ur tidskriften fårbjudes, därest ej särskilt tillstånd härtill erhållits av redaktionen.

INNEHÅLL:
Tamm, o. Om berggrundens inverkan på skogsmarken. Med speciella »».jj .:j ,_, .i.
jordmånstudier i Värmlands hyperitmarker(med 10 fig. och 2 planscher) •

• 5 4

Wessi,Én, Gösta: Om träkolsutbytet i vol3'm vid milkolning (med i fig.) Ser. A. sid. 205
Sylvén, Helge : Den skogsteknologiska forskningen. Erfarenheter
och rön från en studieresa i Amerika (med 9 fig.) > > 220

In memoriam;
Tage Thott (med porträtt) av Cari, von Schönberg > » 247

Skogslagstiftningen:
Domänst5'relsens förslag till nya skogslagar Ser. B. > x 133

Litteratur:
Recensioner

:

KuNGL. Domänstyrelsen och Kungl. Socialstyrelsen : Kort-
fattad handledning med ritningar och beskrivningar för uppfö-
rande av skogsstugor, skogs- och flottningskojor m. fl. dylika

bostäder (rec. M. N.) > > » x 164
Kungl. Domänstyrelsen, Skogsstaten, Skogshögskolan och Statens

Skogsförsöksanstalt matrikel år 1921 (rec. E. G.) > » > x 166

Askengren, Th. : Handbok för träindustri, (rec. S— r) » » > x 167

Nyutkomna böcker » » > x 168

Meddelanden från Skogsbiblioteket > > > x 170
Från utlandet:
Omorganisationen av den finska statsskogförvaltningen av Ad. Lange « » » x 174

Trävarumarknaden av —M. : > » > X178
Skogsadministrationen: » > > x 179



GÖSTA WESSLÉN

OM TRÄKOLSUTBYTET I VOLYM
VID MILKOLNING.

Följande uppsats avser att redogöra för några med en viss grad av

sannolikhet framräknade värden för vedåtgången vid milkolning,

beräknade i fast och lös kubikmassa ved. Redogörelsen avser

endast volymförhållanden och ingår ej på för kolningsresultaten från

teoretisk synpunkt grundläggande, jämförande viktsförhållanden mellan

råvara och utvunna produkter. Utesluten är alltså varje diskussion om
vedens och träkolets sammansättning och egenskaper. Det bör dock

anmärkas, att milorna i här använt material kolats långsamt, ävensom

att utvunna träkolet i regel varit väl avgasat och motsvarat vanliga mil-

kol med c:a 90 % kolhalt.

Primärmaterialet för följande utredningar är hämtat dels från de om-

fattande s. k. skolkolningar, som handlagts under ett tolvårigt förestån-

dare-skap vid Gammelkroppa skogvaktare- och kolareskolor åren 1907

—

1 9 19, vartill komma några milor kolade vid samma skolor närmast

föregående åren, dels från i praktiken utförda kolningsarbeten, varöver

uppgifter insamlats och bearbetats. Vid insamlandet av det förra ma-

terialet, som föreligger tryckt i de årligen utkomna redogörelserna

från Gammelkroppa skogvaktare- och kolareskolors kolningar, har ett

omfattande arbete nedlagts att medelst bl. a. noggranna mätningar av

veden i fast och löst mått ävensom medelst uppmätning av utvunna

kol samt medelst en del övriga observationer lämna bästa möjliga känne-

dom om vedmaterialet m. m. för att därmed möjliggöra en beräkning

av kolningsresultaten. Som förelöpande resultat av dessa utredningar,

så långt de vid skilda perioder kunnat fullföljas, är att betrakta dels

de uppgifter, som förekomma i Skogsvårdsföreningens folkskrift n:o

25: »Om virkesmätning och virkets värde å rot» dels ett försök till

mera allmän ekonomisk utredning av problemet »Milkolningens ekonomi»

i Skogsvårdsföreningens tidskrift 191 4, vilka utredningar ligga till grund

för de uppgifter, som förekomma i BERGSTRÖM och Wesslkns arbete

»Om träkolning».

Här nedan skall i ett kort sammandrag redogöras för de metoder, som

använts vid studiet av hithörande frågor, ävensom meddelas några slut-

liga resultat.

'5- Skögsv&rdsjoreningens Tidskrift iqzi. Serien -\.
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Vedens inmätning i fast mått.

Det material, som ligger till grund för fastmassemätningarna, utgöres

av ig6 st. resmilor från Gammelkroppa kolareskola. All till dessa milor

åtgången ved har före inresningen uppmätts i fast mätt. Därvid har

tillgått sålunda: Uppmätningen av veden har i allmänhet skett i hela

centimeter på mötande kant med höjning eller sänkning till närmaste

full centimeter. Kontrollmätning har skett genom millimetermätning (på

mitt) utan att denna påvisat några betydande avvikelser. Diametermåttet

har tagits på kubbens halva längd och ovanpå barken. Huruvida mittmät-

ning å kolved lämnar till resultat kubbens verkliga massa eller ej, har

gjorts till föremål för särskilda undersökningar. Teoretiskt sett lämnar

mittmätning å en jämnt avsmalnande kropp ett för lågt resultat, i syn-

nerhet om skillnaden mellan diametern i »storändan» och »lilländan» är

stor. (Se här längre fram sid. 20g.) I detta fall, d. v. s. å ved, in-

verkar dock även avsmalningsförloppet, varför särskilda undersökningar

vidtagits i kontrollerande syfte. Resultat från sådan undersökning

omtalas i Skogsvårdsföreningens folkskrift n:o 25, sid. 4. Beträffande

gallringshuggen kolved framgick därvid, att mittmätningen lämnar ett

något lägre resultat än den genom sektionering i i meters längder funna

kubikmassan. Skillnaden kunde vid dessa tillfällen dock ej uppmätas

till mer än högst 2 % . Vid en förnyad undersökning av detta förhål-

lande år 191g erhöllos nedanstående i tabell I angivna värden. Därvid

uppmättes en hel mila på så sätt, att varje kubb klavades i millimeter

på mötande kant dels på kubbens mitt (mittmätning) dels sektionerad

i tre lika länga delar (sektionsmätning). Vedmaterialet hölls åtskilt för

tall-, gran-, lärk- och lövved samt dessutom fördelat i tre dimensions-

grupper.

Tabell I. Skillnaden mellan mittmätning och sektionsmätning å 2.85 m lång kolved.

Diinensionsgrupp
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Med undantag av för lärk torde ej utläsas några andra slutsatser, än att

de bekräfta de tidigare, nämligen att mitt-mätning lämnar ett något för

lågt resultat. Skillnaden är emellertid så obetydlig, att den i detta fall

ej medtagits i beräkningen.

Barkens medverkan i den erhållna fasta kubikmassan.

Samtliga uppgifter från vid Gannnelkroppa .skogsskola handlagda un-

dersökningar över kolvedens fasta kubikmassa avse mätningar på bark.

Kolvcden har klavats pä mötande kant, varvid måtten naturligen om-

växlande tagits i barkranden, pä bara veden eller på barken. Då den

jämförelsevis större delen av vedens mantelyta i regel är obarkad, är

naturligt, att de erhållna måtten i de flesta fall omfattar dubbla bark-

tjockleken samt till någon mindre del enkla barktjockleken eller i några

fall veden utan bark. I vad mån barken ingår i de uppräknade fast-

massesiftrorna har emellertid gjorts till föremål för undersökning. En

i juli månad 1919 handlagd undersökning, som omfattade 1,664 res med

19,086 kolvedkubbar lämnade, sedan materialet grupperats i samma

klasser, som angivas i tabell I, följande resultat (tabell II).

Tabell II. Barken medverkar i randbarkad kolveds kubikmassa med följande procent.

D i .11 e



208 GÖSTA WESSLÉN

omkretsen x omkretsen x höjden

12,57

Rent felaktigt användes därvid ofta vedlängden som höjd (WIKSTRÖM,

Loven). Andra tidigare författare i ämnet (Ekman, Andersson m. fl.)

påpeka dock, att höjden ej är detsamma som använd vedlängd, men lämna

ingen föreskrift om huru höjden skall bestämmas. Några författare (T.

Jonson) föreskriva brynhöjden, vilket naturligen lämnar för lågt resultat.

I Skogsvårdsföreningens folkskrift n:o 25 har undertecknad anvisat en

provisorisk utväg, nämligen att minska vedlängden med 7 %, då man
erhåller en approximativt beräknad kuberingshöjd, samt härpå uträknat

en milkuberingstabell, som även i något utvidgat skick införts i »Om
träkolning», första upplagan. I Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift,

årgång 1915, redogör Ferd. Lindberg i en längre uppsats för skilda

författares uttalanden i frågan samt framlägger ett nytt förslag till

kuberingshöjdens bestämmande. I ett genmäle i samma tidskrift har

förf påvisat, att sistnämnda förslag vilar på matematiskt felaktig grund

samt att det är praktiskt olämpligt och samtidigt framlagt en summerings-

formel för milans kubering som stympad kon + tillagd toppkon ävensom

publicerat en kuberingstabell på denna formel. Nu senast har MAGNUS
NORDQUIST år 1920 utgivit en ny kuberingstabell för resmilor, vilken dock

ej innehåller något nytt uppslag utan kan sägas vara uppställt efter de

i Skogsvårdsföreningens folkskrift n:o 25 och i >0m träkolning» på

cylinderformeln grundade och publicerade tabellerna med den därvid an-

visade genvägen.

Samtliga de metoder för resmilans kubering, vilka stöda sig på cy-

linderformeln måste emellertid betraktas som mindervärdiga. Från praktisk

synpunkt föreligger alltid risken, att milans omkretsmätning på mitten

utföres för högt eller för lågt pä veden, då resultatet blir resp. för lågt

eller för högt. Inga allmängiltiga regler för att till cylinderformeln be-

stämma en riktig kuberingshöjd. kunna heller uppställas. Resmilan har,

som vid flera tillfällen framhållits, formen av en stympad kon med tillagd

toppkon. Toppkonen får i regel formen av en kalott, men skillnaden

i volymen för kalotten eller toppkonen torde i detta fall vara ringa. Håller

man sig nu endast till den stympade könen, d. v. s. den s. k. under-

veden i milan, är ju känt, att dess lösa volyms bestämning efter cy-

linderformeln och efter formeln för stympade könen lämnar olika resultat,

d. v. s. en volymberäkning av den under brynplanet belägna delen efter

cylinderformeln (grundytan på mitten X brynhöjden) lämnar ett för lågt

resultat. Skillnaden mellan nyssnämnda mildels kubering i ena fallet

som en stympad kon (exakt resultat) och i andra fallet medelst mitt-

mätning är
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^ x/. X [D-df

vilket är »cyliiiderkuberingens» absoluta fel på en st\-mpad kon. Ut-

tryckt i °o av det exakta resultatet medför niittriiätning ett relativt fel av

'^ n^ + a'3 + D(i

Ju större skillnaden är mellan D och d desto större blir felet. På en

resmila med starkt lutande sidor blir felet alltså större än på en mila

med brant sidUitnins^. Relativa felets storlek

om - är 1 = o %

d I

om är == 1,3 %D 1,5

d I

om är = 3,6 %D 2

d X
T , o/om ar - =7,7D 3 '"

En matematiskt riktigt formel, som ej medför risk för felmätningar,

är nyss nämnda summeringsformel

Denna formel bygger på att en å jämn botten inrest mila sammansättes

av en stympad kon samt en därpå vilande ostympad sådan. Då den

alltså utgår från en förutsättning, som så nära som möjligt överens-

stämmer med praktiska förhållandet utan att inslå på någon av de vid

kubering av milor alltför ofta använda genvägarna, samt då dessutom

uppmätningen sker med stöd av endast tvenne storheter, som äro be-

stämbara med synnerlig hög grad av noggrannhet, nämligen omkretsen

vid foten och brynet {P &• p) (vedlängden L är vanligen känd i förväg),

har man alltså all anledning räkna med bästa möjliga värde för res-

milans rymd i löst mått. För praktiskt bruk kräves dock tillvaron av

en på denna formel uträknad kuberingstabell. En sådan är, som nyss

sagts, publicerad i Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift och erhålles

från samma förbund i separat tryck. En förutsättning är dock, att res-

milans botten är plan, vilket i allmänhet varit förhållandet med samtliga

för detta milmaterial använda bottnar. Samtliga här omnämnda milor

hava också till sin lösa volym bestämts enligt denna formel.
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Vid skolan koladc liggmilor liava till sin volym bestämts enligt Rieckes

formel. I några andra fall har liggmilans volym bestämts efter ved-

vältans uppdelning i enkla raklinjiga kroppar, vilka utan svårighet kunnat

beräknas, varefter milans volym erhållits genom summering av dessa

sektioners kubikmassor.

Utvunna kols uppmätning i löst mått.

Milkolningsresultaten, i vad de föreligga i utvunna kol, ha bestämts

vid kolets utkörning på vintern, varvid kolmängden frän varje mila

uppmätts i krönta, lagliga mått om 5, 10 och 20 hl. Samtidigt har

kolmängden även bestätnts efter mätning i järnvägsvagn. Dä träkolen

störtas i järnvägsvagnen undergå de som bekant krossning, varvid de

mindre kolen skakas in i mellanrummen mellan de större kolen. På

grund härav, ävensom pä grund av järnvägsvagnens större enhet som
måttkärl, erhålles ett lägre resultat vid vagnkubering än vid mätning i

krönta hektolitermätt. Skillnaden har vid flera undersökningar bestämts

till omkring 6 % . Vid mätning eller skattning i kolryss blir denna

skillnad som bekant betydligt högre. Som här förut sagts, har vid här

följande utredning lagts till grund de kvantiteter, som erhållits vid kolens

mätning i krönta hektolitermätt (s. k. stjälpmätning).

Trenne hjälpekvationer.

I det föregående har redogjorts för det grundläggande materialets

insamlande. Härefter skall redogöras för de metoder, som använts för

materialets bearbetande, samt därvid framkomna resultat. Innan vi

övergå härtill, vilja vi först framställa följande parallellekvationer, som

uppställts till bruk för här avsedda kolutbytesberäkningar. Någon när-

mare deduktion av desamma torde ej vara behövlig. Ekvationerna

avse att klargöra sammanhanget mellan vissa förhandenvarande faktorer,

som beröra kolningsulbytet från volymsynpunkt.

Den i milan inresta fasta vedmassan brukar man vid kalkylering över

utbytet vanligen uttrycka i förhållande till milans lösa volym, alltså

genom ett brak eller vanligare multiplicerat med 100, då det anger den

fasta vedmassans procentiska förhållande till den lösa. Detta förhållande

brukar man kalla milans fastmassehalt i procent eller milans fastmasse-

procent.

Vid beräkning av utbytet frän milkolning begagnar man sig allmänt

av det förhållandet att uttrycka utvunnen lös kubikmassa i procent av

härför i samma måttenhet beräknad och åtgången lös vedmassa. Detta
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förhållande kan man benämna milans kolutliytesprocejit. Det har vid

föregående tillfällen framhållits, att en siffra, som anger milans kolut-

bytesprocent, dock ej lämnar tillräcklig kännedom om resultatet med
mindre man därtill äger en mera detaljerad vetskap om milans samman-

sättning. Detta torde dock ytterligare belysas i det följande.

Betecknar man milans fastmasseprocent med F och kolutbytespro-

centen med K samt vedätgängen i fastmeter till en lösmeter kol med

Q kan man uppställa följande ekvationer

F F
i). K= eller 2). /' = Ä' x Q eller 3). (O = -

.

Sedan man i någon av dessa ekvationer insatt värdena för två kända

eller antagna faktorer, kan man utlösa det tredje och sökta värdet. Till

ledning för en sådan förhandskalkyl skall i det följande redogöras för

de genomsnittliga resultat, som erhållits å ovannämnda milmaterial. Vid

begagnandet av dessa resultat bör man dock observera, att i värdet Q
alltid ligger inräknad den fyllnadsved, som användes vid milkolningen,

varemot värdet F, som förut meddelats, är beräknat enbart på i milan

inrest ved. \'id en kalkyl å värdet (?, därvid man utgår från kända

eller antagna värden å F och Ä", behöver således ihågkommas, att re-

sultatet bör höjas för medräkning av vid kolningen åtgången fyllnadsved.

Enligt undersökningar på milmaterialet från Gammelkroppa har åtgången

av fyllnadsved motsvarats av i milan ingjord fast vedmassa

ä 69 värmlandsresmilor 2,4 %
» 37 östgötaresminor 3,0 »

" 34 liggmilor 0,6 » .

Vid resmilkolning kan antagas, att i milan inrest fast vedmassa bör ökas

med 2,5 % för att erhålla vedåtgången.

Om fastmasseprocent hos resmilor (F).

Förut omnämnt milmaterial har bearbetats och beräknats för att finna

några allmängiltiga tal för milans fastmasseprocent. För att utreda de

skilda trädslagens inflytande på fastmasseprocenten har antecknats vid den

fasta vedkuberingen för varje mila ingående kubikmassa gran-, tall- och

lövved. Vid bearbetningen har relativa förekomsten i fasta kubikmeter

av de olika trädslagen avrundats i tiondedelar, så att t. ex. för en mila

antecknats 0,2 granved, 0,3 tallved och 0,5 lövved. Milmaterialet har

desssutom grupperats i klasser efter grovleken ä varje milas medelkubb.

Om fastmasseprocenten för gran-, tall- och lövved betecknas med resp. x,y

och z och milans fastmasseprocent är 40, kan alltså med nyssnämnda
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exempel pä en milas sammansättninti för denna uppställas följande

ekvation

0,2 X + 0,3 ! + 0,5 Z = 40.

För varje nnila har uppställts en liknande ekvation med tre obekanta.

Dessa ekvationer hava sedan sammanförts i grupper efter storleken å

milans medelkubb.

En första bearbetning av tillgängligt material företogs är 1914 I

denna bearbetning ingingo följande antal milor, grupperade efter medel-

kubbens grovlek sålunda:

F,:Jens medelgrovlek
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att erhålla en något fylligare gruppcrino har materialet i denna beräk-

ning sammanförts endast i trenne grupper efter medelkubbens storlek

fördelade på samma sätt som framgår av tabell IV. Det sammanlagda

materialet omfattar nu 196 milor enligt följande gruppering:

Vedens medelgrovltk Antal milor

Klass A under 6,6 cm 61

•- b' 6,6 — 8,5 » 109

» B" 8,6 — grövre 26

Summa 196.

Ett överslag av förekomsten av skilda trädslag i dessa milor visar föl-

jande ungefärliga siffror:

Klass A 0,3 gran-, 0,2 tall- och 0,5 lövved

» b' 0,5 » , O, I » » 0,4 »

» B" 0,7 » , 0,2 » » 0,1 »

Värdena för .i", j', z och det sammanlagda materialet ha beräknats och

återfinnas i tabell IV.

I detta fall har ingen beräkning skett av sannolika felen, men med
iakttagande av den ringa förekomsten av tall i grupp B' och lövved

i grupp B har man anledning att förmoda, att dessa värden äro mindre

pålitliga än de ö\riga.

Tabell //' Fastmassehalten i procent i resmilorna intill år 1919.

Dimensionsgrupp, vedens medel-

grovlek
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Tabell V. Resmilans fastmassehalt i procent av den lösa massan, räknat med bark

och utan bark.

Trädslag
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60^

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34
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skilda trädslag, lägger man därnäst märke till att kolningen av granved

har lämnat ett avsevärt högre koiutbyte än kolning av tall- och lövved,

vilka sistnämnda trädslags utbytesmöjligheter vid här föreliggande mil-

kolningar nära sammanfalla. Vid en diskussion av resultaten av år 1914,

vilken anslöt sig till denna beräkning, fanns emellertid anledning när-

mare .undersöka siffrorna för tall- och lövveden, innan de lades till grund

för erfarenhetstal för [jraktiskt bruk-. Till den justering av de fram-

räknade värdena, som blev följden härav, skola vi återkomma längre fram.

Med i tabell VI nära liknande resultat utföll en nyberäkning, som

utfördes ä vid 1919 års slut föreliggande totala milmaterialet.

Tabell VII. Vedåtgång i fastmeter till i kbra kol. (1919 års beräkning).

Dimensionsgrupp

Vedens medelgrovlelc i cm
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Kolutbytesprocenten (K).

K

Vid en sammanställniiiij med tilllijälp av ekvationen

F
Q

av värdena ur tabellen V (= 7^) och VIII (= Q) erhållas följande margi-

nalvärden fiir kolutbytesprocenten vid milkolning av skogsved.

Tabell /.V. Kolutbytesprocenten vid skogskolning.

'Trädslag 4 cm 6 cm S cm lo cm
medelkubb medelkubb medelkubb medelkubb

Granved ! 42— 53 4S—60

Tallved I 32— 40 j 38—47
Lö\'ved

I

23—34 i 27—40

54-68
43—54
31—45

58-73
48—59
33-48

Till jämförelse med ovanstående marginalvärden må till slut anföras

ett resultat, som framgått vid en större skogskolning, vilken kunnat för

skilda trädslag efterberäknas till respektive specialvärden. Höstkolningen

år 19 15 å Storfors Bruks A.-B:s skogar omfattade 409 milor, som till

trädslag bestämdes på enahanda sätt som här förut beskrivits beträffande

Gammelkroppa-materialet. Däremot gjordes naturligen ingen fastmasse-

mätning å veden. Medeldimensionerna å veden ha uppskattats till för

tall- och granveden 6 cm (cellulosaved och props uttogs till resp. g och

8 cm) samt för lövveden till omkring 8 cm. Kolutbytesprocenterna, be-

räknade för de skilda trädslagen, voro respektive för

granved 55,4 %"

tallved 43,5 »

lövved 38,8 » .

Det har varit avsikten att med ovanstående framställning lämna några

data för milkolningens nuvarande möjlighet att nyttiggöra veden till

träkol, beräknade i volym, och inom vilka värden man har att påräkna

resultaten vid milkolning av skogsved. Många se i milkolningen en

föråldrad hantering och sätta sitt hopp till en förstorad ugnskolning.

Här skall ej ordas för eller emot ugnskolningen. Erfarenheten och ut-

vecklingen under de senaste åren tyder dock på, att milkolningen ännu

ej mistat något av sitt berättigande. Den officiella statistiken angiver

förbrukningen av träkol under senaste 30 åren till konstant 4— 4,5 mil-

joner kbm träkol pr år. I denna siffra ingår ugnskol år ig 16 med
blott c:a 7 "o , vilken sistnämnda siffra detta år var i sjunkande.
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Man måste erkänna, att här beskrivna förfarande att bestämma kol-

ningsutbytet innebär svårigheter för ernående av en objektiv jämförelse

olika kolningar emellan. Tyvärr är det dock det enda, som vid prak-

tisk drift kan komma i fråga. För att erhålla en fullt exakt jämförelse

mellan olika kolningar, måste denna baseras pä vid kolningen förbrukad

torrsubstans ved (bränslet inräknat) samt därvid erhållet utbyte av trä-

kol (och biprodukter vid ugnskolning) bestämt i vikt och med analys å

produkterna angivande fuktighetshalt och sammansättning i övrigt. —
Sedan ovanstående skrivits, har den av Järnkontoret och Ingenjörsveten-

skapsakademien år 1919 tillsatta kolugnskommittén i sin detta år av-

lämnade redogörelse meddelat resultaten från de vid skilda kolugnstyper

gjorda utbytesundersökningarna. Med dessa resultat är av intresse jäm-

föra motsvarande undersökningar vid milkolningar, gjorda vid Gammel-

kroppa. Träkolsutbytet i viktsförhållande till vid kolningen åtgången

torrsubstans ved blev för 8 Gammeikroppa-milor i genomsnitt 31 °„

(27— 37 %). Vikten å träkolet bestämdes omedelbart vid rivningen, då

träkolen ännu voro varma. Räknar man med en högsta fuktighetshalt

hos det nyrivna träkolet av 3 % , minskas viktsutbytet till c:a 30 °o

.

Motsvarande och högre viktsutbyten hava erhållits av Ake Bergh. P.

Kl„\,SON, som anser detta genomsnittliga utbyte något högt, förklarar

det höga utbytet bero på en ytterst långsam torrdestillation, och kalky-

lerar med antagna vedvikter och fuktighetshalter vid normaldrift med ett

cirka 10 % lägre resultat." Vid förevarande Gammelkroppa-kolning ana-

lyserades ej träkolet, men på grund av vid andra tillfällen gjorda träkols-

analyser å Gammelkroppa-kolningar, har man rätt räkna med en kolhalt

av c:a 90 % hos träkolet. Reduceras viktsresultaten å Gammelkroppa-

milorna i rent kol, blir viktsutbytet c:a 27 % (24—33 %). Motsvarande

kolutbytesprocent i volym växlade mellan 29 och 66 % .
— Vid de av

ovananförda kolugnskommittc handlagda undersökningarna å utbytet vid

ugnskolning höll sig utbytet i viktsprocent träkol (absolut torra), vilket

obetydligt växlade för olika ugnst)-per, i omkring 33 % (29—39 %).

Reducerade i rent kol blevo resultaten c:a 29 % (26— 34 %). Motsva-

rande kolutbytesprocenter i volym växlade mellan 31 och 74 °o . Där-

till komma biprodukterna.

Milkolningens stora betydelse för våra skogar och järnverk ligger

i öppen dag. Tyvärr måste dock medgivas, att senaste årens kaotiska

förhållanden å arbetsmarknaden, \ilka överhuvud taget hårdast drabbat

' Milkolningens ekonomi, angiven källskrift.

- Ernst Andersson kalkylerar på ensartat sätt med 33 % ; d. v. s. 10 % högre resultat.
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hantverksaitade yrken, även verkat demoraliserande på milkolningen.

Yrkesskickligheten och noggrannheten vid arbetets utförande har nedgått

till resultatens nackdel. Det måste anses vara av högsta vikt, att allt-

jämt bevara intresset för milkolningens teknik och organisation.
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HELGE SYLVÉN

DEN SKOGSTEKNOLOGISKA FORSK-
NINGEN

Erfarenlieter och rön frän en studieresa i Amerika.'

I

forna tider, då urskogarna ännu voro i det närmaste orörda, och

då användningen av skogens produkter var begränsad till husbehovs-

konsumtion, inskränkte sig själva skogshanteringen blott och bart

till skördandet av dessa produkter för täckandet av dylika lokala behov.

Sedermera, när genom fabriksindustriens uppblomstring förbrukningen

stegrades, erfor man emellertid behovet av ett mera rationellt skogsbruk,

och nödvändigheten av att säkerställa industriens framtida behov av rå-

varor från skogen gav sålunda upphov till våra dagars högt utvecklade

skogshushållning. Vi hava dock icke, vår tids intensiva skogsvård till

trots, kunnat förebygga en alltjämt tilltagande knapphet på isynnerhet

de värdefullare skogsträden. Vår oförmåga att inom en rimlig tidsrymd

kunna framalstra nödiga mängder dylik råvara har därför i många fall

tvingat en del industrier att övergå till surrogat. Orsaken till detta för-

hållande torde dock icke vara att söka endast i skogstillgångarnas otill-

räcklighet utan fastmer ofta uti ett onödigt slöseri med våra skogars pro-

dukter. Detta slöseri med skogsprodukterna torde till stor del bero pä

en otillräcklig kännedom om dessas tekniska egenskaper och, i följd därav,

förbiseendet av möjligheten av ett mera ekonomiskt och effektivt utnytt-

jande av desamma. Det är detta missförhållande, som den vittomfattande

vetenskapsgrenen skogsteknologi, fått till sin uppgift att avhjälpa.

' Författaren till föreliggajide uppsats har tillbringat fyra år (1917— 1 921) i Nordamerika

med huvudsakligt syfte att studera den i nämnda land högt utvecklade skogsavverknings-

tekniken. Sista året anslogs emellertid nästan uteslutande till studiet av virkets tekniska

egenskaper, dess bearbetning och användning. För detta ändamål besöktes flertalet av de

institutioner och anläggningar, vilka bland sina arbetsuppgifter även upptaga nyssnämnda

frågor. Särskilt studerade författaren organisationen och forskningsarbetets utförande vid

»the Forest Products Laboratory», Madison, Wisconsin, och deltog därvid under c;a ett halvt

års tid i arbetet vid den avdelning, där undersökningar utföras rörande virkets mekaniska

och fysikaliska egenskaper och rörande frågor, som sammanhöra med virkets olika använd-

ning, såsom hållfasthet, sprickbildning, blånad o. s. v.
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Skogsteknologien är, som bekant, en av skogsvetenskapens viktigaste

grenar. Den omfattar bland annat läran om virkets tekniska egenskaper,

varmed i allmänhet förstås sädana fysikaliska och kemiska egenskaper

hos virket, som äro av betydelse för dess tillredning, bearbetning och

användning för olika ändamål. Bland de viktigare av dessa märkas tyngd,

förmåga alt upptaga och avgiva vatten samt därav förorsakade form-

förändringar, liållfastliet, elasticitet, seghet, varaktighet och b>ä?mväide.

För att använda professor A. WAHLGRENS ord kan skogsteknologien

definieras såsom »läran om skogsprodukterna och deras tillgodogörande,

men tänker man sig närmare in uti den mångfald ändamål, vartill sko-

gens produkter kunna finna användning, torde man snart finna, att skogs-

teknologien i sin vidsträcktaste bemärkelse måste vara en av de mest

omfattande av skogsvetenskaperna. Dess första uppgift är studiet av

skogsprodukternas kännetecken och egenskaper i kemiskt, fysikaliskt och

tekniskt hänseende. Med stöd härav kan insikt vinnas om de ändamål,

vartill det ena eller andra materialet lämpligen kan finna användning.

Vidare kommer utrönandet av de metoder, redskap och maskiner, var-

igenom råvaran kan på bästa sätt bearbetas för uppnående av det ena

eller andra ändamålet, och slutligen förutsätta dessa metoder i sin ord-

ning åtgärder av högeligen växlande art». Man skulle också kunna

säga, att liksom den möderne skogsmannen strävar att höja skogsmar-

kens alstringsförmåga till det dubbla emot tidigare, så vill också skogs-

teknologen i sin mån söka bidraga till avkastningens ytterligare fördubb-

lande genom att av ett enda träd erhålla samma gagn, vartill förut be-

hövdes tvenne.

Den skogsteknologiska forskningen har således närmast till uppgift,

att genom vetenskapliga undersökningar och experiment söka utforska

huru vi på det mest ekonomiska sätt skola kunna tillgodogöra oss sko-

gens produkter.

Ehuru denna gren av den skogsvetenskapliga forskningen ännu är

jämförelsevis ny, har dock såväl i Europa som i Amerika ett icke oan-

senligt forskningsarbete redan utförts. Isynnerhet medförde det stora

världskrigets krav såväl på detta som på andra områden ett hastigt upp-

sving även för den skogstekniska forskningen. Särskilt torde Tyskland

under krigsåren hava gjort stora framsteg i den tekniska utvecklingen

inom skogs- och trävaruindustrien.

Ingenstädes i världen har väl dock utvecklingen på dessa områden

försiggått så snabbt och antagit så väldiga proportioner som i Amerika.

På ett glänsande sätt har man därstädes ådagalagt betydelsen av ett väl

organiserat skogsteknologiskt forskningsarbete.

Redan i begynnelsen av Förenta staternas skogsbyrås (Forest Service)

l6. Skogrfårdsfoftmngens Tidskrift iqzi. Seiicn .\.
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verksamhet^ insåg man, att, om landets skogsresurser skulle bliva till

verklig nytta och om de stora träförbrukande industrierna skulle kunna

hålla jämna steg med framåtskridandet inom andra industrier, det vore

nödvändigt att äga en bättre kännedom om skogsprodukternas egenska-

per och användning för olika ändamål.

Före är 191 o hade dock intet nämnvärt forskningsarbete utförts på

detta område.

Några framsynta män vid ovannämnda skogsbyrä insägo emellertid,

såsom antytts, det trängande behovet av en särskild institution för hand-

havandet av de rent skogsteknologiska spörsmålen. Dessa män, Mc
Garvey Cline och HOWARD F". Weiss, lyckades också efter många

vedermödor lägga första grunden till det nu så ryktbara Madison-labora-

toriet, vilket, såsom namnet antyder, är beläget i staden Madison, Wis-

consin. Förloppet av dess tillkomst och alla de motigheter, som måste

övervinnas, skildrades vid ett tillfälle av nyssnämnde Howard F. Weiss

i ett anförande till laboratoriets tjänstemannastab, och är av så stort in-

tresse, att författaren tillåter sig att härnedan citera några belysande

brottstycken ur berörda anförande:

»The Forest Products Laboratory hade sin första blygsamma tillvaro

i ett förhyrt hus i staden Boston. Något längre fram flyttade vi till

Washington, där en del av arbetet (the paper work) utfördes under dok-

tor Bristols ledning. Vid denna tidpunkt var jag själv chef för trä-

impregneringsavdelningen, vilken då bestod av mig själv och min titel.

Eftersom vi icke hade något permanent laboratorium, måste vi ambu-

lera från plats till plats med den lilla attiralj vi för tillfället hxkades

anskaffa.

Det var ungefär vid denna tid, som jag en gång blef kallad till Great

Southern Lumber Company i Bogalusa, Lousiana, för att demonstrera

sättet att impregnera trä. Hela min utrustning bestod av två galvani-

serade järncisterner, vilka jag låtit förfärdiga till en kostnad av 40

dollars.

Vid detta tillfälle insåg jag det dåraktiga i hela situationen. Jag kände

mig som en mycket ynklig representant för 'den största stat på jorden',

då jag med en dylik miserabel utrustning försökte demonstrera konsten

att impregnera timmer.

I Washington träffade jag j\Ic Garvey Cline, som hade liknande svå-

* År 1876 erhöll jordbruksdepartementet bemyndigande att företaga en utredning, vilken

resulterade uti inrättande av en särskild skogsavdelning (»Division of Forestry») inom do-

mänförvaltningen. Ar 1901 upphöjdes denna avdelning > till rang och värdighet av en

»Bureau» (The Eureau of Forestry). .Är 1905 ändrades namnet Bureau of Forestry» till

11 Forest Service».
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righeter att dragas med. Vi tillbringade mången afton tillsammans, disku-

terande möjligheterna att få till stånd ett bättre utrustat laboratorium.

Slutligen fingo vi ett extra anslag på 125 dollars i månaden för hyran-

det av bättre lokaler för laboratoriets inrymmande. På mig föll upp-

giften att för detta ändamål söka finna ett lämpligt hus. Under flera

månader var jag på jakt efter ett acceptabelt hus, men jag var icke

i stånd att ens få hyra en vanlig automobilstall för den anslagna summan.

Just då fick Cline en briljant idé. Han föreslog nämligen, att vi skulle

söka intressera något av universiteten för samarbete med oss. I början

var jag icke mycket för en sådan lösning av frågan, men ju mer vi re-

sonerade om saken desto mer stämdes jag till förmån för densamma.

Då emellertid detta gick utom vår befogenhet, framlades förslaget för

skogsbyråns chef, Mr PiNCliOT (the Forester), vilken genast satte sig i

förbindelse med några universitet och framlade våra planer. Vårt förslag

möttes överallt med odelat gillande och resulterade inom kort uti för-

läggandet av »the Forest Products Laboratory» till det gamla Wiscon-

sin-universitetet i staden Madison. Universitetet förband sig att avgifts-

fritt tillhandahålla nödiga lokaler, värme och belysning samt kraft.

Sedan återstod laboratoriets utrustning. Man hade åt mig anslagit

120 dollars till träimpregneringsavdelningen, men jag behövde 3,200

dollars endast för anskaffandet av de allra nödvändigaste apparaterna.

Jag dryftade saken med flera av de högre funktionärerna vid de olika

departementen i Washington, och dessa läto mig för.stå, att min fram-

gång vid laboratoriets utrustande komme att till stor del bero på visad

diplomati vid underhandlandet med de olika fabrikanterna. Jag tänkte

då, att dessa kanske skulle vara villiga att tillhandahålla nödiga maski-

ner till självkostnadspris, om jag läte förse de av dem levererade maski-

nerna med deras respektive namnplåtar. Jag gjorde också ett sådant

erbjudande till en New York-firma. Man svarade mig där, att idén nog

vore bra, men att det helas framgång vore beroende på huru mycket

affärssinne jag lade i dagen. Jag reste även till »Yale Scientific School»

och delgav mitt förslag till professor Du Bois. Han sade: »det beror,

Mr Weiss, helt och hållet på huru stor företagsamhet ni har». —
Alla dessa ansträngningar kröntes emellertid med framgång. Snart nog

hade man både nödiga maskiner och tillräckliga medel för forsknings-

arbetets bedrivande. Penningmedlen inflöto dels i form av statsanslag

och dels i form av avgifter från industrien.

Den nyinrättade anstaltens personal uppgick inom kort till ett 40-tal

ingenjörer, kemister och assistenter. How.vrd F. Weiss blev dess förste

direktör. ?lan avgick emellertid redan efter fem års tjänstgöring och

efterträddes av nuvarande direktören C. P. WiNSLOW. Denne tillträdde
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chefskapet ungefär vid tidpunkten för Förenta staternas inträde uti kri-

get. Han riktade genast de militära myndigheternas uppmärksamhet på

laboratoriet med den påföljd, att det omedelbart togs i anspråk för krigs-

ändamål.

När stilleståndet mellan de krigförande makterna ingicks på hösten

191 8 hade laboratoriets arbetsbörda mer än femdubblats. Dess personal

räknade då 450 man, mot omkring 80 strax före krigsutbrottet. Under

själva krigsåret använde laboratoriet en summa något överstigande 750,000

dollars för forskningsarbetets bedrivande. Personalen har nu reducerats

till hälften eller omkring 220 personer, och statsanslaget uppgick förra

året (1920) till 226,000 dollars. För innevarande år har begärts $ 400,000.

Under de elva år, som laboratoriet varit i verksamhet, har det acku-

mulerat ett nästan omätligt förråd av fundamentala upplysningar rörande

olika virkesslags mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper. Det

har därjämte studerat det praktiska användandet av detta upplysnings-

material för lösandet av den mångfald problem, varmed trävara- och

träförädlingsindustrien ständigt konfronteras. För att ytterligare tillgodose

de träförbrukande industriernas hehov har det dessutom bland annat

upptagit på sitt forskningsprogram studiet av olika slags limsorter, fer-

nissor och impregneringsmedel, olika användning av fanér och s. k.

»Plywood» samt framställandet av eldfasta byggnadsmaterial.

För att få ett bättre begrepp om vad i ovan antydda avseenden ut-

rättats, tillåter sig författaren att i korthet omnämna några av de under

det gångna decenniet uppnådda, för industrien betydelsefulla praktiska

forskningsresultaten.

Så har, till exempel, laboratoriet genom sina hållfasthetsundersökningar

av amerikanska träslag möjliggjort en minskning av den inhemska trä-

förbrukningen inom byggnadsindustrien med 20 procent. Det inom denna

industri årligen förbrukade virket uppgår till ungefär 2,750,000 standards

och är värt i runt tal c:a 200,000,000 dollars. Den möjliga årliga be-

sparingen skulle således kunna bliva 40,000,000 dollars, och om ovan-

nämnda säkerhetsfaktor tillämpas blott på en tiondedel av ifrågavarande

material, skulle ändock en avsevärd besparing göras.

Likaledes ha besparingar möjliggjorts för transportindustrien genom

utarbetandet av ändamålsenliga konstruktioner för packlådor och annat

emballage. De av järnvägarna på grund av olämplig konstruktion och

sammanfogning av emballage utbetalade ersättningsbeloppen uppgå årligen

till omkring 100,000,000 dollars. Enbart den av laboratoriet utarbetade

och av »the National Association of Box Manufacturers» adopterade

spikningsmetoden anses här hava medfört en årlig besparing av minst

en miljon dollars.
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Vidare inbesparades under kriget pä endast ett års tid en summa av

6,CK)0,000 dollars genom laboratoriets experiment med lim och »ply-

vvood» för aeroplantillverkning.

Icke minst anmärkningsvärt är det arbete, som laboratoriet under sista

året utfört beträffande användandet av »hull fiber» och »second growth

cotton linters» för tillverkning av pappersmassa och papper. Tvåhundra

tusen ton nytt råmaterial har därmed gjorts tillgängligt för pappersindu-

strien. För dess tillgodogörande äro redan under uppförande stora fa-

briksanläggningar med en daglig produktionsförmåga av 300 ton och ett

årligt tillverkningsvärde av 15 miljoner dollars.

Slutligen må även omnämnas de av laboratoriet införda förbättrade

metoderna för utvinning av terpentin frän växande träd, varigenom av-

kastningen betydligt ökats och skadegörelsen pä skogen avsevärt min-

skats, medförande en beräknad årlig besparing av 4 miljoner dollars.

Endast dessa få exempel visa sålunda en direkt ärlig besparing ät

Amerikas industrier av 30 miljoner dollars, och det har uppgivits, att

den genom Madison-laboratoriets medverkan uppnådda totala ärliga be-

sparingen kommer i närheten av 70 miljoner dollars. Dessa siffror, jäm-

förda med kostnaden för laboratoriets verksamhet för hela den tillända-

lupna tioårsperioden, 2 miljoner dollars, torde övertyga envar om nyttan

och värdet av organiserad industriell forskning.

Vid utförandet av laboratoriets i det föregående flyktigt antydda forsk-

ningsprogram tages särskild hänsyn till vissa huvuduppgifter, vilka kunna

sammanfattas på följande sätt:

1. Sammanförandet av tillförlitliga upplysningar om olika i handeln

förekommande träslag och dessas tekniska egenskaper.

2. Tillämpningen av sålunda vunnen kunskap för utarbetandet av väg-

ledande föreskrifter för användning av trä till olika ändamål.

3. Att tillsammans med vederbörande industrier verka för en ekono-

misk och ändamålsenlig behandling och användning av skogens pro-

dukter.

Laboratoriet har dessutom en viktig uppgift att fylla beträffande för-

säljningen av virke från statsskogarna. I detta avseende står det i ett

slags konsulterande förhållande till de skogstjänstemän, som hava för-

säljningen av statsskogarnas virke om hand, och utarbetar tillsammans

med de senare hushållningsplaner för sådana skogsbestånd, som äro fär-

diga för avverkning samt beräknar dessa bestånds relativa värde med

hänsyn till virkets användning för olika ändamål.

Efter att sålunda i huvuddrag hava angivit de uppgifter, för vilkas

utförande laboratoriet ursprungligen inrättades, skola vi i det efterföl-
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jande, i den män utrymmet medgiver, närmare ingå på dess inre orga-

nisation, utrustning och verksamhet.

Laboratoriet, som sorterar under the Department of Agriculture och

dess skogsbyrå, förestås av en direktör. Vid dennes sida står en direk-

törsassistent samt ett sakkunnigt råd, bestående av de olika sektions-

cheferna.

Personalen, för närvarande uppgående till 220 personer, anställes efter

examinering enligt reglementet för »U. S. Civil Service Commission».

Uti nyssnämnda pcrsonalsiftra ingår själva forskarstaben med ett antal

av omkring 30 vetenskapligt utbildade experter samt ett ungefär lika

stort antal mer eller mindre självständigt arbetande assistenter. Den
övriga personalen utgöres av tekniska biträden, bokhållare, stenografer,

maskinister, yrkesskickliga arbetare, o. s. v.

Vidstäende tablå torde lämna en mera överskådlig bild av arbetets

organisation och fördelning på de olika avdelningarna. Av densamma

framgår också den skarpa åtskillnaden mellan det egentliga forsknings-

arbetet och administrationsarbetet, varigenom forskarna sättas i tillfälle

att giva hela sin tid åt lösningen av dem anförtrodda problem.

Allt forskningsarbete och särskilt industriell forskning får ökad eftekti-

vitet i samma proportion, som det planeras med omsorg och utföres i

samklang med gjorda framsteg. Personligt initiativ och ansvar böra

därvid givas största möjliga spelrum. Samtidigt bör dock allt arbete så

koordineras, att genom ett fritt utbyte av idéer ett fruktbärande sam-

arbete mellan de olika forskarna åstadkommes.

Understundom inträffar det under arbetets gång, att rön göras, vilka

kunna förefalla så intressanta, att det från början avsedda ändamålet

med ett visst experiment lätt undanskymmes. Vid industriell forskning

är det emellertid av största vikt, att huvudproblemet alltid i första hand

slutbehandlas, även om detta i rent vetenskapligt avseende skulle äga

mindre värde.

I enlighet med dessa grundläggande principer bedriver Madison labora-

toriet sitt forskningsarbete.

Arbetet inom de olika sektionerna är uppdelat i s. k. »projects», var-

med förstås varje särskild arbetsuppgift, som är av tillräckligt fristående

natur att kunna överlämnas för utförande till en särskild expert eller

grupp av experter.

Innan det egentliga forskningsarbetet i varje särskilt fall påbörjas, gö-

res emellertid en förberedande undersökning för utrönande av problemets

speciella natur och sättet på vilket det lämpligen bör attackeras. Med
andra ord, en arbetsplan utarbetas, vilken, sedan den blivit vederbörligen

godkänd, såsom ovan angivits överlämnas till respektive forskare.
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Fig. I. Kurs i lådtillverkning och packningsmetoder vid Madison-laboratoriet.

tryckningsprov av en packlåda.

•, U. S. A.

Samman-

För att i största möjliga utsträckning befordra koordination i arbetet

ocli en trägen kooperation mellan de olika forskarna anordnas varje

vecka diskussionsmöten, vid vilka man utbyter idéer och delgiver var-

andra sina erfarenheter och rön. Vid dessa sammankomster framläggas

och diskuteras även förslag till nya arbetsuppgifter.

Allteftersom arbetet med ett »project» fortskrider eller också när detta

blivit slutfört, utarbetas särskilda rapporter, och i sinom tid ottentliggöras

alla resultat av värde antingen uti laboratoriets egna »technical notes»

eller uti jordbruksdepartementets bulletiner och cirkulär, eller också ge-

nom enskild korrespondens eller såsom särskilda uppsatser i någon fack-

tidskrift.

Intet forskningsresultat anses tillfyllest förrän det prövats i praktiken,

vanligen vid någon industriell anläggning, som har intresse av saken.

Laboratoriet är dock numera försett med en tillräckligt representativ

uppsättning av olika maskiner, för att vara i stånd att även inom la-

boratoriet utföra de slutliga praktiska proven.

Laboratoriet står i ständigt samarbete med den träförbrukande indu-

strien. Dock tillhandahålles biträde till enskilda företag kostnadsfritt

endast under förutsättnin", att de tilltänkta resultaten äro av tillräckligt
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allmänt intresse för industrien i sin helliet. I motsatt fall debiteras en

avgift motsvarande den kostnad och det arbete, som laboratoriet fått vid-

kännas. I allmänhet utföres dylikt kooperativt arbete endast efter skrift-

lig överenskommelse, och detta gäller såsom ett i laboratoriets instruk-

tion föreskrivet villkor, därest laboratoriets utgifter för varje särskilt fall

överstiger loo dollars.

Alla avgifter äro emellertid, dä de förekomma, mycket moderata. La-

boratoriets uppgift är ju i första hand att tjäna det allmännas intressen.

Var och en, som önskar upplysningar ifråga om skogens produkter och

dessas användning, erhåller dessa kostnadsfritt i den utsträckning labora-

toriet kan tillhandahålla dem.

I en del fall tillsläpper den enskilde kooperatören nödiga instrument

och materialier. Understundom händer det även, att denne sänder sin

egen representant för att under laboratoriets ledning utföra vissa ex-

periment.

I utomordendiga fall tillhandagår laboratoriet med kostnadsberäkningar

samt biträder vid konstruktionen, uppförandet och drivandet av anlägg-

ningar för impregnering av trä, ugnstorkning, träkolstillverkning o. d.,

såvida ifrågavarande anläggningar åtminstone delvis inrättas för experi-

mentarbete.

För att i ännu större utsträckning kunna tjäna den träförbrukande

industrien anordnas numera månatliga kurser i ungstorkning av trä (kiln-

drying) samt i lådtillverkning, på vilka tvenne områden en synnerligen

högt utvecklad specialisering uppnåtts. Dessa kurser, som räcka en vecka,

äro närmast avsedda för personer i befälsställning. Kursdeltagarnas antal

är begränsat till 12 åt gången. De utväljas i allmänhet i den ordning

ansökningarna inkomma. Vidstående bild giver läsaren en föreställning

om den praktiska naturen av en dylik kurs. (Fig. i.).

Av förut berörda tablå framgår att det egentliga forskningsarbetet för

närvarande är uppdelat på sju sektioner med var sina underavdelningar.

En fullständigt uttömmande redogörelse för det arbete, som där utföres,

skulle taga volymer i anspråk. Vi få därför åtnöja oss med en orien-

terande framställning rörande arten av de arbetsuppgifter, varmed de

olika sektionerna äro sysselsatta, samt dessas arbetsmetoder och huvud-

sakliga utrustning.

Ifråga om det admini.strativa arbetet, på vilket vi i det efterföljande

icke komma att särskilt ingå, hänvisas läsaren till ovanberörda tablå.

Beträtiande forskningssektionernas underavdelningar kommer författa-

ren att för enkelhetens skull göra några obetydliga avvikelser från upp-

ställningen i nyssnämnda tablå och anser sig därför böra framhålla, att

den uppställning, som följts i tablån, angiver laboratoriets verkliga orga-
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.

Fig. 2, Hällfasthetsuntlersökningar av olika träslag och snickeriprodukter.

nisation. Sålunda hava, exempelvis, de i tablån angivna sju avdelning-

arna under sektionen för »undersökningar rörande träets mekaniska egen-

skaper» i det efterföljande sammanträngts till fem grupper, o. s. v.

Sektion I.

Undersökningar rörande träets mekaniska egenskaper.

I denna sektion utföres standardiserade hållfasthetsprov av trä. Detta

arbete kunna vi härstädes särskilja uti nedanstående fem grupper:

I. Jämförande hållfastJietsprov av olika träslag.

Proven avse att utröna: ,.

a) Styrkan hos mindre,^ felfria, fyrkantiga klotsar eller stänger.

b) Felaktigheters i träet inverkan pä hållfastheten.

c) Hållfastheten hos större" bjälkar och dessas lämpligaste användning

för byggnadsändamål ifråga om placering, sammanfogning, o. d.

' Av den standardiserade experimentdimensionen 2" x 2"xlS" (6").

*
' . 12" X 16" X 16' (30').
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Fig. 3. »The Box Department». Det inre av »The hexagonal drum box testing machine»,

i vilken hällfasthetsprov med lådor utföras. Pä bilden synas de olikformade upp-

höjningar på »hjulets» insida, emot vilka lådan faller ocli slutligen sönderslås, då

den under maskinens rotation tumlar omkring.
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Kig. 4. »Wood Preservation I)epartment»-avilclningen för impregnering av trä.

Proven utgöras av sammantrjxknings-, seghets-, hårdhets-, klyvnings-

prov etc, och resultaten för de olika träslagen tabelleras i korrelation

med sådana faktorer som växtlighetsgrad, experimentmaterialets ursprung-

liga läge i trädstammen, experimentträdets fysiska karaktär, dess växt-

plats samt de förhållanden i övrigt, under vilka det vuxit.

De erhållna resultaten läggas sedan till grund för de olika virkessla-

gens kvalitetsklassificering. Bland annat har man pä grundval av dessa

prov utarbetat de s. k. »density rules» ^ för kvalitetsbestämning av bygg-

nadstimmer av »Southern yellow pine» (huvudsakl. Pbiiis palustris) och

»douglas fir» [Pseudotsuga taxifolia).'

' Med »density rule > förstås en metod, varigenom man med blotta ögat inspekterar träets

tvärsektion för utrönande av förhållandet mellan var- och höslved i årsringen. Enligt denna

regel, som grundar sig på vedens vikt i absolut torrt tillstånd, skall byggnadstimmer för att

såsom sådant kunna godkännas hava minst 33 % höstved i årsringen.

- Dessa båda träslag äro de dominerande inom såväl Amerikas inhemska som dess export-

handel.
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Förest Service, U. S, A.

I'ig- 5- Hållfastlietsprov av hopliinniail fanér (plywood), använt till ram för en aeroplan-

Det har uppgivits att mer än 500,000 dylika hållfasthetsprov hittills

utförts.

Avdelningen är utrustad med ett stort antal maskiner (fig. 2) av olika

slag och storlek, den största ägande en kapacitet av en miljon engelska

pund och avsedd för byggnadstimmer av 30 eng. fots längd och 12

tum i fyrkant. Själva maskinen väger 80 ton.

2. Hållfastlietsiotdersökningar av olika slags snickerivaror.

Häri inbegripes:

a) Förhållandet mellan styrka och form, etc, hos olika snickeripro-

dukter, såsom hjulaxlar, ekrar, propellrar, o. d.

b) Tillvägagångssätt vid böjning av grövre dimensioner.

c) Felaktigheters i träet inverkan på styrka och användning.

d) Utvidgade möjligheter för användning av sammanfogade mindre

bitar istället för ett enda solitt trästycke.

e) Hållfasthetsundersökningar av aeroplandelar av olika form och kon-

struktion.
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f) Hällfasthetsundersökningar rörande av på olika sätt sammanfogat

trä av låg kvalitet tillverkade mindre artiklar.

g) Hållfasthetsundersökningar rörande olika typer av fogar.

h) Faktorer, som inverka på träets inre spänningar, såsom luftens fuk-

tighet, temperatur, o. d.

Huvudsakliga ändamålet med ifrågavarande undersökningar är att de-

monstrera användbarheten för vissa ändamål av mindervärdigt virke samt

virke av olika trädslag.

3. Hållfasthetsundersdkningay aii på olika sätt behandlat virke.

Denna avdelning är sysselsatt med huvudsakligen följande spörsmål:

a) Böjnings inverkan pä hållfastheten hos material avsett för viss an-

vändning.

b) Angkoknings inverkan på grövre dimensioners hållfasthet efter böj-

ning.

c) Inverkan på hållfastheten hos träet genom ugnstorkning och im-

pregnering med kemikalier.

4. Hållfasthetsmidersökningar av i>plyii'ood».

Genom dessa undersökningar utrönes »plywood »-materialets (se när-

mare å sid. 238) förhållande vid böjning, klyvning etc, vilket är av vikt

att veta i och för utrönandet av de olika användningsmöjligheterna för

detta material (tig. 5).

5. Hållfasilictsundersökningar av lådor och annat emballage.

a) Kooperation med lådfakriker.

b) Studiet av olika slags emballage och packningsmetoder.

c) Studiet av förluster under transport, förorsakade av dåligt em-

ballage.

d) Bandning av trälådor.

e) Standardiserandet av lådtillverkningen.

f) Kurser i lådtillverkning.

Denna avdelning utför i sin miniatyrverkstad ett för handel och indu-

stri mycket värdefullt arbete genom utarbetandet av pålitliga specifika-

tioner för olika typer av emballage. Den har redan efter sin jämfö-

relsevis korta tillvaro tilldragit sig en berättigad uppmärksamhet.

Detta lådlaboratorium, som är inrymt i ett mindre betonghus ej långt

från institutets huvudbyggnad, bjuder besökaren på många intressanta

nyheter. »The hexagonal drum box testing machine», laboratoriets egen

uppfinning, är en av dessa. Denna roterande »drum», som har utseen-

det av ett stort sexsidigt hjul, är 14 fot i diameter. I densamma kunna



DEN SKOGSTEKNOLOGISRA FORSKNINGEN 235

hållfasthetsprov med lådor upp till fyra fot i längd och med ett innehåll

av 1,000 engelska punds maximityngd utföras. Pä insidan är den

försedd med ett antal olikformade upphöjningar, mot vilka lådan under

maskinens rotation faller, och vilka pä tio minuter giver lådan alla de

stötar och slag, som den kan tänkas erhålla under en 1,000 engelska

mil lång järnvägstransport. Varje gång hjulet svänger runt och lådan

tumlar omkring, registreras automatiskt det antal fall eller »dröps», som

lådan gör. En särskild observatör sitter vid apparatens sida, noga iakt-

tagande hur och var lådan spolieras. Därvid föras särskilda anteckningar

rörande det antal »dröps», som åtgå för dess sidors spräckande, dess

spikars lossnande och slutligen dess fullständigande söndertrasande och

innehållets utspillande. På detta sätt kan man genom upprepade prov på

kort tid upptäcka ladans svaga punkter, och såmedelst genom vidtagan-

det av erforderliga ändringar uppnå den högsta grad av fullkomlighet

beträffande lådans konstruktion och hållfasthet (se fig. 3).

En annan sak av intresse äro de vid laboratoriet utarbetade »nailing

schedules>', vilka i schematisk form angiva hur en lada under olika för-

hållanden bör sammanfogas och huru stora spikar, som därvid böra an-

vändas. Dessa »nailing schedules» antogos för något år sedan av »the

National Association of Box Manufacturers».

Laboratoriet har sålunda under sin korta tillvaro icke oväsentligt bi-

dragit till standardiserandet av lådfabrikationen i Förenta staterna.

Under kriget voro dess tjänster ovärderliga. Sålunda beräknas det,

att arméförvaltningen i ett enstaka fall genom användandet av en viss

vid Madison-laboratoriet omkonstruerad lådtyp enbart på grund av min-

skade fraktkostnader på sex månader inbesparade hundratusen dollars.

Laboratoriet är förstås utrustat med full uppsättning maskiner och

verktyg för lådfabrikation.

Sektion II.

Konservering av trä.

Såsom framgår av efterföljande rubriker sysselsätter sig denna sektion

även med studiet av s. k. »glued laminated construction», »plyvvood»

och olika limsorter.

Först på arbetsprogrammet stå emellertid

:

I. Undersökningar rörande iinpregnering av trä.

Dessa avse utrönandet av:

a) Orsakerna till träets förruttnelse och dess förebyggande.

b) Eftektiviteten av olika impregneringsmedel.
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c) Lämpligaste impregneringsmetoderna för de olika träslagen.

d) Olika sätt för skyddandet av kajanläggningar o. d. frän de s. k.

marin-borrarnas (toredos) angrepp.

e) Impregnerat virkes varaktighet.

Ändamålet är att söka utarbeta en billig och fullt effektiv impregne-

ringsmetod. Pä impregneringskonstens nuvarande stadium drager näm-

ligen själva impregneringsmedlet från 50 till go procent av den totala

impregneringskostnaden. Om man betänker, att Förenta staternas järn-

vägar årligen använda omkring 140 miljoner slipers. av vilka endast

ungefär 30 procent äro impregnerade, förstår man, vilken oerhörd be-

sparing ett fullgott och billigt impregneringsmedel, varigenom sliprarnas

livslängd kunde mångdubblas, enbart på detta område skulle medföra

(se fig. 4).

2. Undersökningar rörande olika bestrykningsntedel

.

Inom denna avdelning studeras

a) Olika metoder för anbringandet av färger, fernissor, lackering, etc.

b) Effektiviteten av dylika bestrykningsmedel med avseende å varak-

tighet, fuktighet och eldfara.

Undersökningar rörande stockars och sågade trävarors bestrykning

med »rosin-lampblack» och liknande preparat till förekommande av sprick-

bildning i ändytorna hör ävenledes till denna avdelnings arbetsuppgifter.

Likaså hava omfattande experiment bedrivits för att finna ett lämpligt

bestrykningsmedel, som kunde förebygga »sap-stain» eller blånad.

3. Undersökningar for framställandet av eldfast trä.

Detta problem, att göra träet fullständigt oemottagligt för eldens på-

verkan, och vars lösande ur byggnadsteknisk och kostnadssynpunkt som

ock för eldsäkerhetens skull bleve av allra största betydelse, har icke

alldeles utan framgång bearbetats vid Madison-laboratoriet. Bland de

mer eller mindre lyckade metoder man utexperimenterat, må exempelvis

nämnas boraxmetoden, medelst vilken man genom injektion först av en

boraxlösning och därefter av en zinkkloridlösning söker åstadkomma ett

i vatten olösligt salt, vilket under inverkan av hettan vid en eldsvåda

utbreder sig över cellväggarna i träet och gör detta oemottagligt för

eldens påverkan. Just när detta skrives cirkulerar i dagspressen sensa-

tionsartade rykten om att man nu lyckats lösa detta problem i England

genom en metod, som benämnes »oxylenprocessen». Träet lärer i detta

fall impregneras med en lösning av »antipyrin». Av tillgängliga ofull-

ständiga beskrivningar att döma synes denna metod vara i det närmaste

identisk med den ovanberörda boraxmetoden.
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Fig. 6. »Laininatedi

sein»-lim.

eller »built-upwootU-skoläsl

Forest Scrvio', U. S. A.

»liård» lönn, hoplimmail med »ca-

4. Experiment med »p/y/vood» och olika limsorter.

Enär »plywood» tillverkningen, som på sistone vuxit ut till en närings-

gren av stor betydenhet, är helt beroende av det använda limmets kva-

litet, har även detta spörsmål upptagits på laboratoriets arbetsprogram.

Man har lyckats framställa ett albumin-lim^ som i hög grad motstår på-

verkan av fuktighet och vatten samt därjämte äger en mycket stor adhes-

sionsförmåga. Likaså, för att åter nämna ett exempel, har man utarbetat

en mycket praktisk limningsmetod, varigenom svårigheten med luftblåsor

i limmet fullkomligt borteliminerats. Man indränker nämligen tissue-

papper med lim och låter det torka. Vid användandet anbringas detta

tissue-papper mellan fanérskivorna, vilka sedan sammanpressas mellan

heta pressar. Resultaten av här ifrågavarande lim-experiment offentlig-

göras icke i de fall, där de kunna tänkas åstadkomma konflikt mellan

enskilda fabrikanters intressen.

Forskningsarbetet indelas i följande huvudgrupper:

17. Skogsz-årdsforetiingens -Tidskrift ig2i. Serien \.
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Kig. 8. Fourdrinicr-maskin för 12 tums papper.

vattenabsorberande förmåga, samt

förmågan att absorbera vätskor och gaser.

Sektionens forskningsarbete är uppdelat på tvenne stora avdelningar:

i) vedens byggnad, 2) ugnstorkning av trä.

I . Vedens byggnad.

Undersökningarna på detta område omfatta:

a) Identifiering av olika träslag.

b) Vedens byggnad: i) de fundamentala faktorer, som inverka på ve-

dens fysikaliska egenskaper, och 2) förhållandet mellan vedens byggnad

och egenskaper.

Denna avdelning äger en mikroskopisk arbetskollektion av 6,500 trä-

preparat, i vilken finnas representerade icke mindre än 350 olika träslag

frän Amerika och andra länder.

2. Ugnstorkning av trä.

a) Studiet av redan befintliga ugnstorkningsmetoder.

b) Ugnstorkningsförfarandets problem.

17*
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c) Ugnstorkning av (jlika träslag med hänsyn till dessas användning

för vissa särskilda ändamål.

d) Vedens fysikaliska egenskaper i förhållande till torkning i allmänhet.

e) Indu.stricll kooperation och demonstrering av praktiska torknings-

metoder.

Genom regelmässigt utförd ugnstorkning förebygges den på grund av

ofördelaktiga väderleksförhållanden ofta inträffande kvalitetsförsämringen

av trävaror (se fig. 7); ja, i många. fall höjes därigenom virkets kva-

litet. Vidare nedbringas det i brädgårdarna bundna kapitalet, samtidigt

som brädgårdsutrymmet ökas. Likaså reduceras arbets- och fraktkost-

naderna väsentligt.

I Amerika har man, tack vare Madisonlaboratoriets f(jrskningsarbete,

uppnått en hög grad av fullkomlighet på detta område. Under förfat-

tarens vistelse vid laboratoriet utförde man mycket lyckade experiment

med ugnstorkning av grövre ekdimensioner utan att sprickbildning upp-

stod.

Laboratoriet är för närvarande utrustat med sex experimentugnar av

olika typer. En ny ugnstyp av utomordentlig flexibilitet är dessutom

under uppförande. Dessa ugnar äro i gång natt och dag året runt. De
äro försedda med alla nödiga apparater för kontrollerandet av luftens

temperatur och relativa fuktighet i ugnsrummet. Hittills hava experi-

ment utförts med de flesta i handeln förekommande amerikanska trä-

slagen. Den kände »dry-kiln» specialisten H. D. TlEMANN är denna

forskningsavdelnings ledande genius

A vidstående bild demonstreras skillnaden mellan felaktig och regel-

rätt ugnstorkning samt lufttorkning av grövre ekdimensioner (se fig. 7).

Sektion IV.

Patologisk forskning.

Denna forskningsavdelning samarbetar direkt med »the Bureau of

Plant Industry» i Washington D. C. samt är dessutom nära förbunden

med sektionen för »konservering av trä».

Dess program har följande sammansättning;

a) Studiet av olika metoder att förebygga mögel och blånad.

b) » » träförstörandc svampar.

c) » » uppläggning och förvaring av skogsprodukter.

d) » » träets motståndskraft mot förruttnelse.

e) » » konserveringsmedels toxicitet.
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^'ig- 9- ^oda- och sulfitkokaro

Vid denna sektion är man mycket intresserad av den svenska fack-

litteraturen på området och söker i största möjliga utsträckning skaffa

sig översättningar av svenska forskares arbeten. Man uttryckte ofta

önskvärdheten av att komma i en mera intim kontakt med svenska

kolleger, för vilkas gedigna och pålitliga arbete man hyste stor akt-

ning.
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Sektion V.

Pappersmassa och papper.

Den ofullständiga kännedomen om tillförne icke prövade trädslags

egenskaper och lämplighet såsom råmaterial för papperstillverkning blev

redan för omkring 15 år sedan föremål för pappersindustriens särskilda

uppmärksamhet. Redan då hade man i Amerika förkänningar av

den nu inträdda knappheten på pappersved. Ar 1906 inrättade man

därför ett mindre laboratorium, vilket förlades till Boston och ställdes

under »the Forest Service» överinseende. Det flyttades emellertid snart

till Washington D. C, och år igio, då det nyinrättade Madison-labora-

toriet togs i bruk, förlades även papperslaboratoriet till denna institution.

Vid ifrågavarande tidpunkt bestod utrustningen av en soda- och en

sulfitkokare, »blow pits», sdiaphragmscrcens», »HoUander beating ma-

chine», en »Fourdrinier machine» för 12 tum brett papper, »stufT chests»,

pumpar och annan nödig attiralj.

Sedan dess har laboratoriet vu.xit ut till en fullständigt utrustad fabrik

för soda-, sulfat-, sulfit- och mekanisk massatillverkning. Maskinerna äro

naturligtvis av miniatyrstorlek.

En fullständig redogörelse för papperslaboratoriets utrustning och ar-

bete finnes intagen i »Pulp and Paper Magazine», 3, 10, 17, 24 juni

och den 1 juli för 1920.' Under hänvisning till denna artikel begrän-

sar sig författaren till angivandet av huvudpunkterna av laboratoriets

arbetsprogram, vilket omfattar följande forskningsuppgifter:

a) Studiet av olika processer för tillverkning av pappersmassa.

b) Olika träslags lämplighet » »

c) Tillvaratagandet av diverse biprodukter.

d) Användandet av trämassa för andra ändamål än pappersfabrikation.

En av laboratoriets viktigaste uppgifter är studiet av orsakerna till

pappersvedens förruttnelse och dess förebyggande.

Under kriget experimenterades med framställning av nitro-cellulosa ur

trämassa, vilket förut erhållits från bomull. Resultaten av sistnämnda

experiment utföllo så lyckligt, att den stora Du Pont-fabriken i ganska

stor utsträckning använde sig av förstnämnda råvara för tillverkning av

ett rökfritt krut, vilket uppgives hava varit av lika god kvalitet som

ordinärt bomullskrut.

Laboratoriets lyckade försök med 'cottou linters» såsom råvara för

papperstillverkning har redan berörts i ett föregående kapitel.

' »The equipment and operation of an cxperimental pulp and paper laboratory» by Otto

Kress, Sidney D. Wells and Vance P. Edwardes. U. S. Forest Products Laboratory, Ma-

dison, Wisconsin.
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Sektion VI.

Biprodukter och träavfall.

Forskningsarbetet inom denna sektion är uppdelat uti följande luivud-

orenar.

i) Torrdestillation av trä.

2) Framställning av ethylaikohol frän sulfitlut och sågspån.

3) Undersökningar rörande olika träkonserveringsmedels kemiska sam-

mansättning och fysikaliska egenskaper.

4) Terpentintappning från växande träd.

6) Träets och träoljornas kemiska sammansättning.

I detta sammanhang torde böra nämnas att, sedan »terpentinskogarna»

i sydstaterna nu börjat utsina, man igångsatt omfattande försök med

tappning av stillahavskustens barrträd, av vilka douglasgranen (Pseudot-

suga taxifolia) visat sig vara särdeles rik på jämförelsevis lättappad ter-

pentinhaltig olja.

Sektion VII.

Skogsavverknings», sågverks» och träförädlingsteknik.

Inom denna sektion sysselsätter man sig förnämligast med:

i) Utarbetandet av regler för sortering och klassificering av virke.

2) Studiet av skogsprodukternas ekonomiska användning.

3) Studiet av träförädlingstekniken.

4) Studiet av träförbrukande industrier.

5) Statistiska och industriella studier rörande trävarors olika använd-

ning.

Ovanberörda undersökningar, avseende utrönandet av möjligheterna

för höjandet av olika arbetsmetoders och maskinella anordningars efiek-

tivitet och produkternas kvalitet, äro av stort värde såsom basis för kost-

nadsberäkningar, rotvärden, prissättningar och i allmänhet för ett eko-

nomiskt tillvaratagande av skogsprodukterna i sin helhet. För under-

sökningarnas bedrivande finnes vid laboratoriet ett fullständigt utrustat

sågverk.

Madisoyilaboratoriet är således en institution för praktisk forskning, vars

syfte är att sprida kännedom om och befordra ett ekonomiskt och efTek-

tivt utnyttjande av skogarna och dessas produkter samt de senares ända-

målsenliga förädling och användning till olika handelsvaror.

För den, som haft tillfälle att taga del av det storartade arbete, som

hittills utförts samt fått se de väldiga rikedomar av material, som nu

finnes samlat, och i synnerhet om man fått en inblick uti anstaltens
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storstilade organisation, står det genast klart, vilket fält av obegränsade

möjligheter denna industriens egen forskningsinstitution i framtiden kom-

mer att explorera.

F"örfattaren veterligt finnes i intet land någon institution, som ägnar

sig åt skogsteknologiens spörsmål i så stor omfattning som Madison-

laboratoriet. 1 Kanada finnes det emellertid sedan några år tillbaka en

liknande institution, »The Forest Products Laboratories of Canada»,

vilken, ehuru i mindre skala, är anlagd efter samma mönster som Ma-

disonlaboratoriet. Den Kanadensiska institutionen sysselsätter sig hu-

vudsakligen med hållfasthctsundersökningar av byggnadsvirke och där-

med direkt sammanhängande frågor. Dylika materialprovningsanstalter

finnas ju i de flesta andra länder, men någon anläggning i större stil

för ett systematiskt bedrivande av skogsteknologiska studier och under-

sökningar till skogsbrukets och därmed närbesläktade industriers fromma

torde, såsom förut anmärkts, icke vara tillfinnandes på någon annan

plats än Madison.

Även i Sverige har det emellertid flera gånger varit på tal att få till

stånd en forskningsanstalt, som kunde helt ägna sig åt de rent tekniska

frågorna om virket och dess behandling. Redan är 1913 väckte styrelsen

för Skogshögskolan och Statens Skogsförsöksanstalt förslag om inrättan-

det vid Skogsförsöksanstalten dels av en kemisk-teknisk avdelning dels

av en fysisk-teknisk avdelning. Denna framställning gjordes efter initia-

tiv från Svenska Cellulosaföreningen och Svenska Pappersbruksföreningen.

Sedermera har på enskilt initiativ i Stockholm inrättats det s. k. Pap-

persmassekontoret, vilket torde komma att handhava de förut berörda

kemisk-tekniska spörsmålen.

Frågan om inrättandet av en fysisk-teknisk avdelning är dock fortfa-

rande mycket aktuell. Det starka intresset för denna frågas snara lös-

ning, som förefinnes inom skogsbrukskretsar, fick sitt uttryck vid Svenska

Skogsvärdsföreningens årsmöte under 1919 års skogsvecka, då föreningen

efter en livlig diskussion enhälligt uttalade det önskemålet, att Statens

Skogsförsöksanstalt måtte beredas tillfälle att bland sina arbetsuppgifter

även upptaga de tekniska frågorna om virket och dess behandling m. m.

Sveriges Skogsägareförbund hade emellertid redan året förut framställt

önskemål om utvidgning av undersökningarna vid Statens Skogsförsöks-

anstalt. En kommitté, bestående av delegerade från Skogsägareförbun-

det, Skogshögskolan och Skogsförsöksanstalten, har sedermera företagit

en utredning i ärendet och i ett till styrelsen för Skogshögskolan och

Statens Skogsförsöksanstalt i juli 1919 avgivet utlåtande framlagt bl. a.

»Förslag till en skogsteknologisk avdelning».

Ur nämnda utlåtande hämta vi följande: »Beträffande de frågor, som
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denna avdelning skulle fä sig förelagda till lösning, har ovan nämnts

en av de viktigaste, den om virkets flytbarliet, ett problem, som av

mänga skogsmän anses som skogsliushällningens kanske viktigaste fräga

för närvarande. Detta på den grund, att en avsevärd ökning av sjunk-

virket kommer att i hög grad nedsätta vara flottleders värde som trans-

portmedel för vara skogars produkter. Härtill må läggas, att vår nu-

varande kunskap om en hel del för virkets användning viktiga förhål-

landen är synnerligen ofullständig. Hit höra bl. a. barkningstidens och

barkningens inverkan på virkets egenskaper i fråga om hållfasthet, håll-

barhet, sprickbildning, blånad, bränslevärde o s. v. Bonitetsklassens

och beståndsbehantUingens samt flottningens inverkan i samma avseenden,

årsringsbreddens, dimensionens och stamdelens inverkan på virkets värde

som råvara för kemisk industri, allt frågor av samma grundläggande vikt

för den svenska skogsskötselns framtid som de, med vilkas lösning Skogs-

försöksanstalten hittills arbetat inom det skogliga och botaniska områ-

det. Denna nya avdelnings arbetsuppgifter torde emellertid böra be-

gränsas till, vad som hör till själva skogshushållningen, till de rent skog-

liga problemen om virkets framställning och fraktning m. m., men ej

röra vid den mera ingenjörsmässiga delen såsom det färdiga virkets

vidare förädling. >^

Författaren har i det föregående sökt redogöra för den skogsteknolo-

giska forskningens uppgift och utveckling. Värdet och fördelarna av

dylik industriell forskning hava särskilt framhållits genom redogörelsen

för det stora Madisonlaboratoriets organisation och verksamhet, vilken

institution torde kunna anses som typisk för på detta område fullt ge-

nomförd forskning. Teknici från skilda delar av världen vallfärda dit

för bedrivandet av studier. Visserligen förefaller det den för större spar-

samhet sinnade européen, som oftast måste arbeta med mycket små

resurser, att det därstädes i många avseenden slösas med arbete och

penningar. Detta omdöme torde till en del vara berättigat. Men detta

skenbara slöseri försvinner dock till en obetydlig bagatell i jämförelse

med den monumentala jätteskapelse på skogsteknologiens förut jäm-

förelsevis obetydligt utforskade område, som laboratoriet i sig själv utgör.

Idéer och uppslag i oändlighet kunna där erhållas, och, ehuru de sär-

egna förhållandena vid vår svenska skogsindustri och trävaruhandel i

många avseenden ställa helt andra fordringar på den skogsteknologiska

forskningen, torde vi dock kunna draga stor fördel av de framsteg, som

redan gjorts och i framtiden komma att göras på detta område i Ame-

rika.

Av speciellt intresse för såväl allmänbildning som undervisning och

forskning är det i Förenta staterna påbörjade arbetet att insamla och
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klassificera uppgifter över hela världens hittills utförda vetenskapliga

forskning, vilket helt säkert kommer att inbespara mycket dubbelarbete

för kommande generationer, och det torde för vårt land vara av stor

fördel, om vederbörande myndigheter ägnade sin uppmärksamhet åt ett

ilylikt arbete. Icke minst berör detta vår trävaruindustri och export-

handel med trä.

För Sveriges skogs- och trävaruindustrier, med tanke på vilka här

föreliggande uppsats ytterst skrivits, torde, i betraktande av den allt-

jämt skärpta konkurrensen och den allt hårdare kampen för tillvaron de

olika nationerna emellan, en ökad, grundligare kännedom om såväl in-

hemska som utländska träslag och skogsalster icke blott vara önskvärd

utan även rent av nödvändig för bevarandet av en framstående ställning

bland världens ledande, träproduccrande länder. Vi skola icke allenast

hälla oss noga underrättade om produktionen, distributionen och konsum-

tionen av världens skogsprodukter, utan böra jämväl studera alla de

övriga faktorer, som kunna tänkas inverka på det nordiska träets kon-

kurrensmöjligheter.

Vi hava ju, som allmänt är känt, flera effektiva organisationer och

institutioner, vilka var och en på sitt område nedlagt ett synnerligen

resultatrikt arbete och målmedvetet vakat över vår skogs- och trävaru-

industris intressen. Av dessa må särskilt ihågkommas Svenska Trävaru-

exportförenhigeii, vilken ännu saknar motstycke i hela den övriga värl-

den, samt Stålens Skogsförsöksanstalt, vars gedigna arbete och alltid

pålitliga utredningar under de senaste åren tilldragit sig även utländska

fackmäns synnerliga uppmärksamhet. Vi få dock ej nu slå oss till ro

i känslan av att hava uppnått en viss grad av fullkomlighet eller fälla

modet inför det tillfälligt rådande mörka marknadsläget, utan alltjämt

oavbrutet bygga vidare på värt verk och med framsynthet och iver rusta

oss för kommande dagar. Må vi därför till slut uttala den förhopp-

ningen, att den inom svenska skogsbruks- och trävarukretsar länge närda

tanken på inrättandet även av en rent skogsteknologisk avdelning vid

Skogsförsöksanstalten i en icke allt för avlägsen framtid måtte bliva för-

verkligad.



TAGE THOTT.
* Vs '852, t ^V4 1921.

Efter en längre tids sjuklighet avled greve Tage Tiiott den 23 febr.

1921 i Palermo, dit han hunnit på en för hälsans återvinnande företagen

resa till södern.

Greve Thott var född den 3 maj 1852 å Skabcrsjö. Hans föräld-

rar voro kabinettskammarherren greve Otto Thott och grevinnan

AUGISTA Sparre av Söfdeborg.

Redan tidigt vaknade hos honom kärleken till naturen och om den

än, såsom vanligt hos ungdomen, närmast riktade sig in pä jaktens

idrott, så framträdde hos greve Thott dock mycket snart sinnet för den

levande naturen starkare och starkare och det egentliga jaktintresset fick

falla undan.

I många år var han den främste representanten för idrottsmässig jakt

ej blott inom landet utan åtminstone i hela Norden. Den om det vilda

ömmande jaktvärdaren lärde snart lite var, att den verklige gode jäga-

rens värdesättning ej skedde efter de antal träftar han kunde åstad-

komma eller efter skottlistans slutsiffror, utan fastmer efter viltstammens

storlek och beskaffenhet. Det är greve ThoTTS förtjänst, att den syd-

svenska rådjursstammen nått en utveckling, som väckt uppseende långt

utom Sveriges gränser, liksom vi nog hava honom att tacka för att

kvarlevorna av den skånska hjorten ännu äro så pass talrika som de

äro. Hans inlägg i fasanens och den tyska harens ackJimatisering pä den

svenska viltbanan äro allom bekanta.

Kärlek till jakten och, jag vill ytterligare understryka det, hans kär-

lek till det vilda föllo nog mest i dagen, men kärleken till skogen var

ej mindre. Skoglig utbildning hade han skaffat sig i unga år genom

att praktiskt deltaga i skogsskötsel å flera av Danmarks bäst skötta löv-

skogsrevir, som ju mera till beväxning och klimatiska förhållanden över-

ensstämde med fädernegodsets skogar än våra egna norr om Hallandsås.

Vad han av framstående danska bokskogsmän inhämtat förkovrade han

genom fortsatta trägna självstudier å egna marker. In i det sista genom-
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strövade han sina skogar med gall-

ringskroken i hand, ledande, ordnande

och förbättrande alltid och överallt.

Lika befogat som han kallas den

svenska jaktens förste målsman lika

befogat kan man ställa honom främst

bland skogsvärdarna inom hans fär-

derneprovins. Lika väckande och in-

tresserad jaktvårdare greve Thott
var, lika kunnig och framsynt skogs

skötare var han. Intresset för jakten

kom honom aldrig att förgäta sko-

gen, och nog visste han att hans

kära rådjur och harar gjorde skada

på skogen, men därför sparade han

ej heller på kostnader för skogarnas

fredande.

Sina framstående egenskaper som

skånsk skogsman fick han också officiellt erkända, då han blev den förste

ordföranden i Malmöhus läns skogsvårdsstyrelse, en plats som han behöll

intill dess andra mera krävande uppdrag för mycket inkräktade på hans tid.

Ett genomgående drag för greve TuOTT som jaktvårdare såväl som

skogsman var att han aldrig gav sig in på annat än det han visste passa

för de lokala förhållandena. Kostsamma försök med exotiska trädslag

eller främmande viltarter inlät han sig ej på, innan han genom att noga

hava studerat deras biologi fann säkra förutsättnmgar för dem att trivas

finnas på svensk botten.

På sitt stora gods hade greve Thott tillvunnit sig icke blott aktning

och vördnad utan även genom sitt rättframma okonstlade sätt tillgiven-

het och kärlek.

Dödsbudet bragte därför sorg och saknad till många hem som med

vänskapens och vördnadens band voro fästa vid honom. För alla dem

som haft den stora förmånen att komma i personlig beröring med greve

Thott skall hans minne vara det soligaste och käraste, då de i honom

ej blott sågo den nitiske, för allt och alla varmt intresserade godsher-

ren, den friborne jägaren av Guds nåde utan även den trofaste, flärdfrie

vännen, riddersmannen utan vank och tadel i ordets vackraste bemärkelse.

Länge kommer hans minne att överleva honom, längre än de skogar, han

med varsam, förstående hand uppdragit och vårdat och som, om jag så får

säga, personligen vittna om husbondens nit. Ty den sanne föregångsman-

nens verk förgås ej hur tiden än rullar undan.

Carl von Schönberg.
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SVEN PETRINI

MÉTHODE DU CONTRÖLE

I

Sverige bruka skogsmannen vid indelningen av skogsbrukssätten i

tvenne grupper — trakthuggning och blädning — vanHgen betrakta

den senare gruppen med stor misstro. Blädningsbrukel har icke slagit

igenom i Sverige, och vi ha mycket få rationellt skötta blädningsskogar

att uppvisa, varför förmodligen de flesta svenska skogsmän aldrig ha sett

en verklig blädningsskog. För min egen del måste jag bekänna, att jag,

trots flitiga resor inom landets olika delar och trots en exkursion till

Norges bästa blädningsskogar under förra sommaren — fortfarande i

huvudsak stod på den nivån, att blädningen var en sorts vidskepelse,

vars anhängare försvurit sig till en bhnd tro på dess fördelar. Deras

argument hade ej sällan den egenskapen att det ena slog ihjäl det andra,

och det föreföll mig vara hopplöst att försöka få en blädare att bekänna

kort fullständigt, i det att detta slag av skogsskötare ha en märkvärdig

förmåga att svänga sig med allmänna fraser, vars exakta mening ej kan

fastslås. När jag därför i början av juli månad år 1920 begav mig ut

på en studieresa till Schwarzwald och Schweiz, så bestod en mycket stor

del av min skogliga nyfikenhet däri att söka upptäcka en verklig bläd-

ningsskog för att äntligen få se hur en sådan skulle se ut och borde

behandlas.

Denna verkliga blädningsskog fann jag också till sist i kantonen Neu-

chätel vid Couvet Reg., och jag fann där också en charmant 6o-årig

fransk gentleman, som är typen för en blädare i sin prydno. Mannens

namn är BlOLLEY och det var mig förut bekant från en rad tempera-

mentsfulla tidskriftsartiklar — blädare äro alltid temperamentsfulla. I

dessa artiklar hade jag visserligen förnummit en viss fläkt av originalitet,

men nu fick jag också tillfälle att se, att det låg en verklighet bakom

fraserna —• och ett system, enkelt men genialiskt som Columbi ägg. Det

är detta system — ursprungligen härstammande från fransmannen GUR-

fsAUD — som benämnes Meiliodc du cojitröle och som jag här i korthet

skall redogöra för.

Först kanske en fräga av allmän ekonomisk natur bör i någon mån

diskuteras, den nämligen: vad är målet för skogsskötseln? Det är vis-

serligen inte lätt att svara rätt på den frågan på rak arm, eftersom för-

'8. SkogsvHrdsfvrtningcns Tidskrift igzi. Serien A.
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hållandena växla från det ena stället till det andra, och eftersom natio-

nalekonomerna ha deklarerat en ståndpunkt, som visst inte delas av fler-

talet skogsmän. För att fä någon rätsida på problemet måste vi göra

vissa antaganden. Förutsätt, att vi producera tillräckligt grova dimensio-

ner i genomsnitt för att befinna oss över den gräns, där värdetillväxten är

avgörande. Förutsätt vidare en viss normal genomsnittlig kubikmassa per

har för skogen i dess helhet — medräknat kalmarker och ungskog i alla

åldrar, om det rör sig om skog under trakthyggesbruk. Skogsskötselns

mål måste i det antagna fallet vara att producera den största möjliga

tillväxt per har i genomsnitt. Pä det sättet får man ju samtidigt den

högsta möjliga ränta på det till sitt belopp konstanta virkeskapitalet.

Det är då också fullkomligt likgiltigt från ekonomisk synpunkt om jag

låter träden uppnå en viss fixerad mogenhetsålder eller ej — jag kan

låta växtliga träd överskrida denna ålder och jag måste hugga bort de

trögväxande, skadade eller illa placerade träden, i vilken ålder de än be-

finna sig. På samma sätt kan jag resonera om bestånden eller grupperna

— om jag får en större sammanlagd tillväxtkvantitet genom att låta ett

gammalt bestånd stå kvar och växa under det att jag tar ut avverknings-

kubikmassan gallringsvis och inom andra bestånd, så får jag bättre eko-

nomiskt resultat för skogen i dess helhet, än om jag skulle slutavverka

det gamla beståndet. Om nu också nationalekonomerna påstå, att detta

gamla bestånd ger en tillväxt, som är för liten i förhållande till dess

värdefulla kubikmassa — som ej gör beståndet räntabelt — så är detta

ej avgörande. Ty för det ekonomiska slutresultatet är det fullstän-

digt egalt var tillväxten produceras, och om det bestånd, som ger mesta

tillväxten, förräntar sitt eget värde eller ej efter en viss bestämd procent.

Det som spelar roll är däremot summan av all tillväxt och summan av

allt virkesskapital. Proportionen mellan dessa två faktorer är kriteriet

på skogsskötseln, och det gäller att förbättra denna proportion.

Om jag t. ex. tar emot ett skogskomplex vid ett tillfälle, då jag på

hela skogen har en viss kubikmassa, låt oss säga 50,000 kubikmeter,

och om jag sköter skogen i 10 år och mina avverkningar omfatta i stort

sett samma sortiment och samma kvantitet som förut, så har jag skött

skogen bättre än den var skött förut, ifall jag efter de 10 åren har

51,000 kubikmeter och grövre skog än förut, ty jag har ökat produk-

tionen utan att ägaren har förlorat något. Om 50,000 kubikmeter är

ett lämpligare förråd än 51,000, så kan 1,000 kubikmeter uttagas extra,

men om det uppnådda tillståndet är bättre än det föregående, så kan i

alla fall avverkningen höjas under kommande period, eftersom tillväxten

nu är större i skogen än den var då jag övertog den. För att kunna

konstatera skogsskötselns resultat har jag emellertid måst utföra dels en
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uppskattning av förhållandena vid periodens början och dels en ny upp-

skattning vid periodens slut samt dessutom föra statistik över det av-

verkade virket.

I själva verket är det en liknande tankegång, som här skisserats, som

ligger till grund för skogsskötselprinciperna i Couvet. Omlopjistiden i

vanlig bemärkelse, säger BlOLLEY, är icke blott ett onödigt utan dess-

utom ett skadligt begrepp för den skogliga praktiken. I och med det

att en avverkningsålder stipulerats, har skogen snörts in i en tvångströja,

som det är svårt att befria den ifrån. Allting regleras på förhand, och

några försök till utveckling och förbättring av systemet göras ej, utan

det hela fortlöper schematiskt efter en fastställd plan. Inom parentes må
påpekas, att denna kritik mindre väl passar in på våra förhållanden, som

ej äro så stelt reglerade som fallet är exempelvis inom Preussen och

Sachsen.

Gentemot detta sterila system ställer BlOLLEY upp — jag skulle vilja

kalla det den experimentella principen för skogsskötseln eller som BlOL-

LEY benämner det MétJiode du contrdle. Alla våra åtgärder böra gå ut

på att åvägabringa förbättringar, så att vi så småningom kunna få fram

de riktiga behandlingsmetoderna, som ge de förmånligaste resultaten.

Man har på känn vad som bör göras i ett visst fall, eller man har en

mer eller mindre väl grundad teori därom, och det gäller alltså att om-

sätta sina intentioner i form av försök. Men dessa försök måste noga

kontrolleras, så att en säker erfarenhet kan vinnas. Som ledande prin-

cip sätter därför BlOLLEY kontrollen över effektiviteten av våra åtgärder.

Han anser det ej vara tillräckligt att experimenten begränsas till sär-

skilda försöksanstalter, vilkas stora uppgift är att undersöka och söka

utreda de allmänna lagarna och sambanden företeelserna emellan, utan

han vill att varje skogsförvaltning skall utgöra en slags försöksanstalt i

smått, som prövar ut och väljer de metoder, som för de rådande spe-

ciella förhållandena lämpa sig bäst.

En sak som BlOLLEY anser sig ha till fullo konstaterat för de skogar,

som stå under hans vård, är att tillväxtförhållandena gestalta sig på ett

helt annat sätt i den olikformiga än i den likformiga skogen och till

avsevärd fördel för den förstnämnda typen. Så t. ex. är det regel inom

de likäldriga bestånden, att träden med stigande ålder = stigande dimen-

sion i hög grad gå tillbaka i tillväxtavseende. I den olikåldriga skogen,

där de stora träden få en friare ställning, allt under det att övriga för-

utsättningar samverka till deras trevnad, kan ett stort träd producera en

storartad tillväxt under oanat lång tid. I själva verket är det dessa

stora träd, som ge den största tillväxten, och denna värdefulla tillväxt

bör utnyttjas i högsta möjliga grad. En undersökning i Couvet av dessa
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förhållanden har t. ex. visat, att det tog i genomsnitt 4 gånger kortare

tid för ett träd att växa från 85 centimeters diameter vid brösthöjd till

90 centimeter än för att växa ut från 20 till 25 centimeter. Om man
betänker, vilken oerhört mycket större kubikmassa det blir av en 5 centi-

meters diameterökning på de kolossala 85 centimetersträden, sä är det

ju tydligt, att just dessa stora och gamla träd producera en mycket större

tillväxtkvantitet än den s. k. ungskogen. Det har därför intet intresse

att syssla med trädens ålder — det enda som är värt uppmärksamhet

är deras tillväxtprestation.

Naturligtvis kan man knappast tänka sig ett likåldrigt bestånd av nyss-

nämnda dimensioner, där tillväxten kommer upp till de belopp, som fallet

är i blädningsskogen. Orsakerna äro kanske ej sä lätta att klargöra,

men helt säkert ligger det något i det resonemanget, som framhåller, att

i blädningsskogen får plantan endast sparsamt med ljus och utrymme, det

unga trädet likaså, varigenom insättandet av den största tillväxtenergin

sparas till dess att så stora dimensioner uppnåtts, att en verkligt god

effekt kan erhållas. Denna utvecklingsgång för dessutom med sig att

bättre kvalitetsvirke produceras i en blädningsskog än i någon annan

skogsform. Dessa stora tillväxtkraftiga träd, som alltså äro de förnämsta

bärarna av produktionen i BlOLLEYS skogar, utmärka sig vidare för en

remarkabelt god form. Jag förvånade mig däröver och frågade efter

anledningen till att höjdtillväxten var så uthållig och spärrvuxenhet en

sällsynthet. BlOLLEY svarade härpå, att träden utbilda sin krona åt sidorna

för att skydda stammen mot insolationen, men i hans skogar sörjde det

omgivande beståndets olika höjdklasser för den saken. Vid stämplingen

togs också alltid hänsyn härtill, att träden ej blottställdes.

De trädslag, Biolley har i sina skogar, äro helt naturligt av skugg-

fördragande slag, då blädning tillämpas. Huvudbeståndet är silvergran

och gran, varjämte boken finnes inblandad. BlOLLEY har skött skogarna

i distriktet Couvet, som tillsammans omfatta ungefär 140 har — vartill

komma skogarna i Verriéres om 275 har m. fl. andra kommunala skogar —
sedan år 1880, och sedan år 1890 har han tillämpat Mcthode du Co7i-

trole. Jag går nu att redogöra för själva systemet i denna metod.

Skogarna äro uppdelade i avdelningar på c:a 15 har eller större areal

vardera. Huggningarna återkomma regelbundet till en avdelning med en

period, som för närvarande är 6 år på de bättre markerna, 8 år pä de

sämre. Vid avverkningstillfället genomgås avdelningen med en uppmät

ning av alla träd, som vid brösthöjd hålla över ett visst mått — här

17,5 centimeter. Denna klavning av varje träd över minimidimension

anser Biolley nödvändig för åstadkommande av effektiv kontroll. Man
skaffar sig sålunda en fullständig stamlista över huvudbeståndets alla träd
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före huggningen, fördelade på tre olika grovleksklasser, nämligen 20—30

centimeter, 35— 50 centimeter och över 55 centimeters diameter. Träden

ropas i 5-centimeters klasser, varför den understa klassen omfattar träd

ända ned till 17,5 centimeters diameter. De avverkade träden uppmätas

sedan noggrant, så att avverkningens belopp blir noggrant känt. För

kubering av beståndet före huggningen, om vilket man endast känner

brösthöjdsdiametrarna, användes en kubcringstabell, som ger trädets kubik-

massa inom olika diameterklasser direkt — utan skillnad för höjd- och

formklass. Denna kuberiiigstabell är upprättad som ett medeltal för

samtliga skogar, varför talen ibland bli för låga, ibland för höga, men

inom varje särskild avdelning håller sig felet tämligen konstant. Enheten

för denna kubcringstabell kan ej kallas en kubikmeter, eftersom detta

skulle vara missvisande, då den ger värden, som antingen äro för höga

eller för låga, men sällan äro exakt riktiga. Därför kallas måttenheten

pä kubikmassan i denna kubcringstabell ej kubikmeter utan sylve. En

sylve motsvarar sålunda ungefär en kubikmeter. Genom den noggranna

uppmätningen av de avverkade träden får man emellertid vid varje upp-

skattning en kontroll för varje avdelning över relationen mellan en sylve

och en kubikmeter. Dessa relationstal bifogas alltid till siffrorna från de

olika perioderna och sedan är det ju lätt att omräkna sylve till kubik-

meter och få veta de exakta kubikmassesiffrorna. Mestadels använder

sig dock BlOLLEY själv endast av måttet sylve, då detta är alldeles till-

räckligt noggrant för att ge upplysning om vad han vill veta om förråd,

tillväxt och avverkning. Därtill kommer att hans franska meningsfränder

använda samma kubikmasse- d. v. s. sylvetabell, som blivit fastställd

på en kongress, och för enhetlighetens skull anse sig vännerna av Me-

tliodc du controle helst böra räkna i sylve. Denna sak kan man ju ha

olika meningar om — huvudsaken är i alla fall, att systemet är sådant,

att man med lätthet kan komma åt de riktiga måtten i kubikmeter.

Intervallet mellan avverkningarna inom samma avdelning bestämmes

av ett flertal faktorer. En av dessa faktorer är kostnaden för uppskatt-

ningarna, som automatiskt ökas, när periodens längd minskas. En period

av 10 år skulle ju ur denna synpunkt såväl som räknetekniskt vara till-

talande. BiOLLEY anser emellertid detta vara en alldeles för läng tid-

rymd. Man kan icke lämna ett bestånd åt sig själv sä länge, utan att

det visar sig allvarliga olägenheter — det kan snart nog inträffa sä

stora förändringar, att man ej kan vänta perioden ut utan att reglera

dem, och det kan också visa sig, att om man dröjer för länge, har

det blivit för sent att reparera ett missgrepp, som gjordes vid en före-

gående genomhuggning, därigenom att det psykologiska ögonblicket är

passerat. Periodens längd bör därför lämpligen ej överstiga 6 år. En
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annan viktig synpunkt j^aller avkastningen frän skogen jämförd med gall-

ringarnas styrka, och här spelar det naturligtvis en stor roll, vilka träd-

slag man sysslar med. I Couvet är silvergranen huvudträdslaget, och

om detta träd gäller att ingreppen ej få göras starka på en gång utan

oftare upprepade och svaga. Om vi tänka oss 3 % av virkeskapitalet

såsom en normal beskattning, skulle ju detta med lo-årig omloppstid

betyda, att varje gallring måste göras till en styrka av 30 % av ku-

bikmassan. Detta skulle innebära ett alldeles för kraftigt ingrepp i be-

ståndet — tillväxten skulle sjunka och marktillståndet kunde försämras.

I själva verket tar BlOLLEV knappast ut mera än 2,5 % av virkeskapi-

talet, varför hans huggningar med 6-årig omloppstid vanligen ej omfatta

mer än en 15 % gallring, vilket nog kan sägas vara ungefär normalt för

silvergranskogen, även om det förefaller en svensk skogsman väl lågt

tilltaget. Den trösten finns ju alltid för vännerna av starkare gallrings-

former, att experimenten med tiden kunna komma att uppvisa, att det

går för sig med starkare huggningar också i fråga om silvergran. Man
får emellertid komma i håg vilken skogstyp det här gäller, nämligen

blädningsskogen. I den regelrätta blädningsskogen skola alla storleks-

klasser finnas representerade — från de minsta till största. De dimen-

sionsklasser, som vid avverkningen ge den största kubikmassan d. v. s.

de grövsta träden, äro naturligtvis ej så många per hektar, eftersom även

de övriga dimensionsklasserna skola fä plats, och detta är ju enligt t. ex.

U. Wallmo just själva kärnan i blädningsprincipen, att de större träden

skola beredas stort utrymme.

Skogsskötselns mål är i Couvet att frambringa ett stationärt tillstånd,

så att skogen vid varje inventering håller samma kubikmassa. Avverk-

ningen blir i en dylik skog exakt lika stor som tillväxten. Det blir följ-

aktligen ett viktigt problem att bestämma, huru stort normalförrådet per

har bör vara, och därefter blir den tekniska uppgiften att behandla skogen

på ett sådant sätt, att dess tillväxt blir ett maximum.

På detta sätt uppfattar BiOLLEY problemställningen, och han arbetar

i konsekvens därmed. För varje avdelning söker han avgöra, om den

har för högt eller för lågt virkesförråd, och han fastställer efter egen

och andras erfarenhet ett provisoriskt normalförråd, som för en viss av-

delning exempelvis uppgår till 350 sylve per har. Detta belopp kallas

i »kontrollmetodisternas» terminologi avdelningens ctale, och förvaltaren

arbetar på att uppnå detta värde. Finner han att ett bestånds étale är

satt för högt eller för lågt, ändrar han värdet för att med den nya ut-

gångspunkten experimentera vidare.

De huggningar, som verkställas i Couvet, gå i allmänhet ut på att

framställa grova dimensioner, eftersom de största träden producera den
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mesta tillväxten. Därigenom höjes också virkesförrådet, som BlOLLKV

anser vara genomgående något för lågt på de flesta avdelningar i Cou-

vet. Gallringsprinciperna bli därför i huvudsak sådana, att huggningen

mest inriktar sig på mellanbeständet, som är minst vä.xtkraftigt. Här-

igenom arbetas faktiskt mest på att driva fram de båda extremerna:

den grövsta skogen och plantskogen.

Sedan BlOLLEY för mig hade demonstrerat sina gallringar inom ett

par avdelningar, tog jag mig friheten påpeka detta förhållande och fram-

höll, att man på så sätt omöjligen kunde få fram ett stationärt tillstånd

pä avdelningen. Det förefaller mig vara klart, att det måste bli en perio-

dicitet, eftersom huggningarna gå mest hårt åt mellandimensionerna och

de grövsta träden ju ändå ej kunna stå kvar i evighet. BlOLLEY för-

nekade emellertid detta. Han ansåg mitt resonemang vara »une sorte

de philosophie sans aucune interesse pour le pratique.

»

Hur som helst med denna sak, så komma i alla fall så småningom

resultaten att visa vem som får rätt. I och för sig betyder det nog

också mindre om det stationära tillståndet uppnås eller ej. Produktionen

kommer likväl alltid att mer och mer förbättras. Utvecklingsgången i

detta avseende exemplifieras genom en tablå över tvenne skogar, som

jag upprättat med ledning av de sifferuppgifter, jag inhämtade av M.

BlOLLEY (se fig. I, som omfattar 3 diagram för varje skog). Båda av-

delningarna tillhöra kommunen Boveresse, och de omfatta resp. avd. i

13,2 har och avd. IV 15,2 har. Markbeskaffenhet, läge och lutningsför-

hållanden äro tämligen lika för dem båda, och trädslagen äro silvergran,

gran och något bok i blandning. Marken utgöres av kalkhaltig söt-

vattensmolass på sydsluttning, 800 k 1,050 meter ö. h., och årliga neder-

bördsmängden uppgår till 1,200 mm. SiftVorna anges i sylve per har,

och förhållandet mellan sylve och m'' har varierat mellan 0,85 och 0,94.

Båda avdelningarna ha åsatts en étale av 350 sylve. Behandlingen

omfattar 5 genomhuggningar med 6 — sista gången 5 — års mellan-

rum. Avdelning i hade i början — d. v. s. år 1893 — ett ganska

lågt virkesförråd, nämligen endast 198 sylve, under det att avdelning 4

hade 276 sylve per har. Ar 191 6 hade båda avdelningarna samma
kubikmassa i sylve räknat, vilket i kubikmeter utgör en övervikt för

avd. W, där relationstalet är högre. Av största intresset är sålunda avd.

I, där förändringarna varit mest betydande.

Om vi i första hand undersöka virkesförrådets sammansättning, finna

vi, att normaltillståndet fordrar följande proportioner: grovt virke skall

utgöra 50 % av kubikmassan, medelgrovt 30 % och klenare 20 %. Är

1893 hade avd. i av det förstnämnda slaget endast 13% av totala mas-

san och av övriga dimensioner resp. 47,1 % och 39,6 %. Undan för
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undan ha proportionerna förbättrats, sä att är 191 6 ställa sig siffrorna

sålunda: grovt virke 26,1 %, d. v. s. dubbelt mot i början, medelgrovt

44,7 %, vilket likaså är närmare det normala tillståndet, samt klenare

virke 29,2 % emot förutvarande 39,6 %. Kvantiteterna av samtliga grov-

leksklasser i absolut mått ha samtidigt ökats, fastän ökningen är störst

på de grövre klasserna.

Tillväxten illustreras i nästa diagram (se fig. i), och är uppdelad i

tvenne slag: huvudbeståndets tillväxt och tillväxten underifrån av skog

nedanför minimidiametern vid uppskattningen, d. v. s. tillskottet till

huvudbeståndet, som äger rum genom att småskogen växer upp över

gränsen för de uppmätta dimensionerna. Lämna vi detta tillskott under-

ifrån ur räkningen, se vi, att tillväxten stadigt ökat. Mellan första och

andra uppskattningen ha vi fått en årlig tillväxt av 5,7 sylve per har,

sedan resp. 6,07, 7,96 och 9,34 sylve per har. Tillväxtprocenten har

också ökat från 2,96 % år 1893 till 3,48 % är 1916. Räkna vi med

även tillskottet underifrån, blir resultatet ännu bättre, och vi komma då

år 19 16 upp till en sammanlagd årlig tillväxt av 12,5 sylve, utgörande

4,7 % på virkeskapitalet. Härvid räknas procenten alltid pä kapitalet

vid periodens början.

Man frågar sig nu ovillkorligen huru det har varit beställt med avverk-

ningen under den gångna tiden. Eftersom kapitalet ökat, kunde man

vara böjd att tro, att besparingar blivit gjorda genom minskade avverk-

ningsbelopp, men ä andra sidan tyda de alltjämt stigande tillväxtprocen-

terna på en rationellt utförd avverkning, och förekomsten av mer än 200

sylve per har av virke, som häller mer än 13 tums diameter vid bröst-

höjd, tyder ju ej på att skogen kan anses som ungskog i vanlig mening,

där tillväxten av sig självt normalt ökar.

I själva verket har också avverkningsbeloppet i genomsnitt stigit, så

att det år 1916 utgör g,i sylve emot 5,6 är 1893, och endast vid andra

uppskattningen har en sänkning av uttaget förekommit. Otvivelaktigt

kommer nästa uppskattning, som blir år 1922, att visa ännu vackrare

siffror än de som jag här demonstrerat.

Jag har uppehållit mig så pass utförligt vid detta exempel, dels därför

att det varit ett synnerligen lyckligt fall, där förbättrad skötsel av skogen

kunnat åstadkomma så påtagligt lysande resultat, och dels därför, att

det synes mig belysa nyttan och användningen av själva kontrollmetoden.

Just i den omständigheten att man söker korrektivet för behandlingen

hos skogen själv och noga registrerar vilken effekt de vidtagna åtgär-

derna ha, just däri ligger själva clou'n. Naturligtvis kan man ej vänta

sig säkra utslag av de första uppskattningarna, men då man skaffat sig

en hel serie, där utvecklingen går åt samma håll, växer tillförlitligheten
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med antalet tilländalupna perioder, och genom jämförelser mellan olika

bestånd kan man finna värdefulla upplysningar för skogsskötseln.

Det är kanhända överflödigt att i detta sammanhang meddela flera

siffror än som redan skett för att belysa kontrollmetodens rätt att verka,

så mycket mer som BlOLLEY förbereder utgivandet av en bok, där syste-

met på ett mera ingående sätt kommer att framläggas. Jag vill därför

endast i förbigående komplettera framställningen med några karaktäris-

tiska siffror från kommunskogarna i Verriéres, som ha sitt intresse främst

därigenom att de utgöra medeltal för ett större område — ej mindre

än 275 har.

Skogsmarken är i Verriéres av sämre beskaffenhet än i Couvet. På

många ställen träder berggrunden i dagen, och höjden över havet är

från 1,180 till 1,225 meter. Klimatet är därför också relativt hårt, och

vegetationstiden är kort. Omloppstiden, d. v. s. intervallet mellan av-

verkning med åtföljande uppskattning, är därför här längre än normalt,

nämligen 8 år. Första uppskattningen ägde rum år 1892 och den fjärde

år 19 1 6. Nu till siffrorna!

Kubikmassan vid första uppskattningen var 315 sylve per har och har

ändrats ganska obetydligt till resp. 313, 309 och 322 sylve per har.

Om vi alltså kunna anse kubikmassan per har i det närmaste konstant,

så är emellertid detta långt ifrån fallet med medelstammens kubikmassa,

som stadigt har ökats från 0,86 sylve år 1892 till o,q? år 1900, i,o6 år

1908 och 1,16 år 1916. Samtidigt härmed har stamantalet nedgått från

367 per har år 1892 till resp. 330, 292 och 274 stammar per har är

191 6. — Hela tiden avses endast huvudbeståndet, alltså träd över 17,5

cm:s diameter.

Kubikmassans fördelning på de tre grovleksklasserna har också ändrats.

År 1892 var proportionen följande; grovt virke 9,3 °o , medelgrovt 58,3%,

klent 32,4 %. År 1916 voro motsvarande siftror 24^ "o, 56,7 %, 18,8 X.
Avverkningen per har och år har omfattat för de olika perioderna

resp. 4,5, 4,9 och 6,j sylve, vari då ej medräknas tilläggsavverkning i

form av småvirke under uppskattningsgränsen, grenvirke, etc.

Tillväxten har utgjort resp. 5,56, 6,89 och 7,91 sylve per har och år

mellan de olika perioderna, vilket betyder en kubikmassetillväxtprocent

på resp. 1,76 %, 2,19 % och 2,50 %. Såväl tillväxten i absolut mått som

tillväxtprocenten har alltså stegrats undan för undan. Man måste erkänna,

att detta är synnerligen vackra resultat. Och då man här i alla fall har

fyra stycken uppskattningar att stödja sig på, och då det gäller genom-

snittet för ett område av så pass stor omfattning som 275 har, måste

man också tillmäta resultaten en tämligen hög grad av säkerhet.

Detsamma kan även sägas om de sifferuppgifter, som framställas i
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grafisk form a fig. 2— 4. Här ha beräknats medeltal per har och är

för förråd, avverkning och tillväxt för skogarna i Couvet, fördelade på

tvenne serier, den första omfattande 55 har och den andra 84 har. Mar-

ken är av hög bonitet, sluttar brant åt NNV och befinner sig på en

måttlig höjd över havets nivå. Perioden mellan uppskattningarna, eller

omloppstiden i BlOLLEYS terminologi, är 6 år, och första uppskattningen

verkställdes år 1890, varför den sista uppskattningen ägde rum är 1920

och var den 6:e i ordningen. Tyvärr voro sifferuppgifterna från 1920

års mätning vid mitt besök tillgängliga endast för en avdelning om 3,70

härs storlek. Jag fick löfte om att få övriga siffror mig tillsända, så snart

de blivit färdiguträknade, men hittills har jag ej hört av någonting alls,

trots det att jag tvenne gånger tagit mig friheten att skriftligen påminna.

De uppgifter, som framställas i fig. 2—4 är således endast vad jag själv

skrivit av på kontoret i Couvet. För den lilla avdelningen I: i b om
3,70 har finnas 6 uppskattningar, omfattande 30 år, för skogen i dess

helhet endast 5 uppskattningar, omfattande 24 år. Detta i fråga om
förrådet. Avverkningens belopp är uträknat för allenast 5 resp. 4

perioder.

Det är anmärkningsvärt, vilken hög relation mellan sylve och kubik-

meter som råder i dessa skogar. A avdelning I: 1 b är trädens form

t. o. m. så god, att en sylve betyder mer än en kubikmeter, och å serie

I i dess helhet (55 har) ligger relationen för de skilda perioderna mellan

värdena 0,97 och 1,00. Här föreligger det alltså intet som helst behov

av att reducera måtten till kubikmeter. På grund av att avverknings-

statistiken — som ovan nämnts — ej var uträknad, saknas emellertid

värdet på relationen mellan sylve och m ' likaså för den femte perioden.

Troligen är dock förhållandet till kubikmetertabellen ganska konstant,

och man kan utan olägenhet hålla sig till sylvetabellen.

De grafiska framställningarna tala tillräckligt tydligt för sig själva. Ä
serien I finna vi de största virkesförråden, och här har under tidrymden

1890— 19 14 en sänkning av kubikmassan åstadkommits. En preliminär

siffra för 1920 gav emellertid vid handen, att en ökning av virkesmas-

san ägt rum under den sista 6-årsperioden. A serien II har i stället

åstadkommits en kontinuerlig stegring av kubikmassan från 232 till 265

sylve per liar.

Stamantalet per har av huvudbeståndet har överallt en markerad ten-

dens till nedgång. På avdelning i: ib ha vi för närvarande ej mera

än 209 stammar per har över i7,5-cra:s-gränsen. Men dessa 209 stam-

mar hålla en mycket stor massa •— 342 sylve — och avsätta en tillväxt

av 10,4 sylve om året. Relationen mellan sylve och m'' är här, som
förut nämnts, högre än i.
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Med avseende pä fördelningen av kubikmassan på de olika grovleks-

klasserna se vi, att förhållandena allt mer närma sig den som normal

angivna sammansättningen. Längst avancerad är i detta fall avd. I : i b,

där det grova virket utgör 49,2 % av den totala massan, ttnder det att

50 % eftersträvas.

Tillvä.Kten har överallt i stort sett ökats kvantitativt såväl som i pro-

cent räknat å båda serierna. Avverkningsbeloppen visa likaså en tydligt

stigande tendens. Beräknas ett genomsnitt för hela den tidrymd, siffrorna

spänna över, visar det sig, att under hela denna tid den årliga avverk-

ningen ä serie I utgjort 2,8 % och å serie II 2,5 % av det uppmätta

virkeskapitalet. Denna siffra överensstämmer med vad förut blivit fram-

hållet, att BlOLLEV knappast tager ut mera än 272 % årligen av sitt

virkeskapital. Om vi önska se efter, huruvida tillväxten är större än

avverkningen, kan den genomsnittliga årliga tillvä.xten sättas i procent-

förhällande till samma medelkubikmassa, som användes för beräkning

av avverkningen, varvid erhållas en genomsnittlig tillväxtprocent för serie

I av 2,4 % och för serie II av 3,1 %, vilka siffror korrespondera med

avverkningsprocenterna. Härav synes, att ökningen av avverkningsbe-

loppen pä de olika serierna har sin grund i olika förhållanden. A serie

I har avverknmgen överskridit den årliga tillväxten, under det att för-

hållandet å serie II är motsatt, tydligen beroende därpå, att serie I från

början har omfattat större och mera trögväxande virkesmassor.

Jag har velat redogöra för BlOLLEVS indelningssystem och skogsskötsel-

principer, dels därför att ämnet är av stort teoretiskt intresse i och för

sig men också av den anledningen, att det ligger en ledande tanke på

botten av alltsammans, en tanke, som helt säkert icke blivit tillräckligt

beaktad i skogsbruket. Den grundtanken är väl värd att taga fasta pä,

vare sig man tillämpar trakthuggning eller blädning i skogen. Det går

genom alla skogliga kretsar för närvarande en reaktion emot allt för

strängt reglerande av skogsskötseln, och man är mindre och mindre

intresserad för framtidskalkyler. Det vore helt säkert ej lyckligt att

endast slopa regleringen utan att sätta något i dess ställe, och det före-

faller mig som om tanken på kontrollanordningar för att kunna bedöma

skogens tillstånd vid olika tidpunkter på ett sådant sätt att därav kunde

bli ett korrektiv för skötseln, borde kunna vara en idé, som passar just

i en tid som den närvarande.

För blädningsbruk har Biollp:y utarbetat sitt system, och naturligtvis

kan det ej direkt överföras till användning vid trakthyggesbruk. I varje
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fall måsle man säkerligen då ersätta dimensionsgränsen med en ålders

gräns, huru livligt än M. BlOLLEY opponerar emot åldersbegreppet.

Det är i allmänhet mycket lätt att påvisa svårigheter, och det är givet,

att många invändningar kunna resas emot användningen av kontroll-

metoden inom svenskt skogsbruk. Våra förhållanden avvika i många

avseenden från dem som äro rådande i kantonen Neuchätel: vi ha mång-

dubbelt större skogsområden, vi ha andra trädslag, tillväxtprestationerna

och möjligheterna för naturlig föryngring äro mindre gynnsamma etc.

Det är därför icke på något sätt min avsikt att generellt bekänna mig

till något särskilt skogsbrukssätt, när jag framhåller de i mitt tycke utom-

ordentligt gynnsamma resultat, som vunnits i blädningsskogarna i Couvet,

vilka för övrigt äro till utseende och typ de mest tilltalande jag hittills

genomvandrat.

A skogsförsöksanstaltens nyinrättade försöksparker är det emellertid

sannolikt, att försök komma att anställas för åstadkommande av en objek-

tiv jämförelse mellan de olika skogsbrukssätten, och härvid kommer
säkerligen ett system att tillämpas, som uppbyggts efter samma principer

som Mcthode du contröle. Men det vore önskvärt, om BiOLLEYS prin-

ciper kunde mera allmänt tränga igenom, så att även privata försök ute

på skogsförvaltningarna i allt större utsträckning kunde komma till stånd.

På många håll — för att icke säga på de flesta — är intresset starkt

och klart brinnande, och icke så få privata undersökningar äro redan i

gång litet varstädes. Det är denna samma andliga aktivitet, som karak-

täriserar BlOLLEY, och den är — när allt kommer omkring — kanske

lika viktig som det statligt organiserade försöksväsendet, vilket där-

ifrån kan hämta värdefulla impulser.

Om det därför också kan sägas, att det är omöjligt att åstadkomma

en liknande kontroll över skogsskötseln här som vad fallet är i Couvet,

så är det en sanning med modifikation. Ty alltid är det möjligt att

avsätta ett mindre område, där åtgärdernas inverkan på skogens tillväxt

noggrant kontrolleras. Det är kanske för mycket begärt att åstadkomma

noggrann kontroll över det hela, men även från ett enstaka bestånd kunna

många gånger värdefulla slutsatser dragas angående den rätta behand-

lingen. Den experimentella metoden har inom naturvetenskaperna redan

firat stora triumfer, den har inom den organiserade försöksverksamheten

likaledes burit goda frukter, och sannolikt är det även inom det prak-

tiska skogsbruket i dess tecken som vi skola segra.
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AXEL S C H A R D

OM AVVERKNINGAR I NORD-
AMERIKA.

Erfarenheter frän on vistelse i timmerlägren i Norra Minnesota. l'"öreilrag vid Svenska
Skcigsfvårilsöreningens årsmöte den II mars 1 92 1

.

I

långliga tider hava dragdjur varit den enda kraft, som i Amerika

använts för att driva det avverkade timret till flottleden eller direkt

till sågen, och så är fallet ännu i denna dag inom stora delar av

I'örcnta Staterna såsom t. ex. i nordost, i staterna omkring de stora

sjöarna samt i vissa av sydstaterna.

I och med maskinteknikens utveckling hava djuren såsom dragkraft

alltmera undanträngts av skogsjärnvägar, lokomobiler i förening med lin-

banor, traktorer och automobiler. Det är numera mycket sällan man
ser dragdjur i arbete, då det gäller att driva ut grovt timm.cr eller vid

avverkningar i synnerligen oländig eller sank terräng.

De hava helt ersatts med maskinella anordningar i t. ex. de delar av

Klippiga Bergen, där terrängförhållandena är sådana, att dragare endast

med svårighet kunna taga sig fram. I Californiens Redwood-bälte — Se-

quoia — återfinner man hästar eller mulåsnor endast för vad man skulle

kunna kalla handräckning, d. v. s. för att draga fram vatten och ved

till maskinerna, för körande av grus och sten till järnvägsanläggningarna

o. s. v., och i söderns c\'pressbevuxna kärr sker all utdrivning med
ångkraft.

Där einellertid timret är av mindre dimensioner och terrängförhållan-

dena äro mera gynnsamma, spelar hästen allt fortfarande den ojämför-

ligt största rollen, ofta dock i en praktisk kombination med ångkraft.

Rubriken till mitt föredrag var »Om avverkningar i Nordamerika»,

ett, som var ocii en kan förstå, synnerligen vidlyftigt ämne. Att endast

helt flyktigt vidröra alla de olika avverknings- och drivningsmetoder, jag

under min vistelse i Amerika hade tillfälle att studera, skulle draga långt

över den mig tillmätta tiden, och jag har i stället funnit det lämpligt

att uteslutande ägna mig åt de för en svensk skogsman helt visst mest

intressanta avverkningarna i norra Minnesota ett hundratal eng. miles

från canadensiska gränsen och c:a 60 miles från Övre Sjön.

19- Skogivårtlsforriiitigtiis Tidsliii/I iqii. Seiieti A.
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Alla yltre förhållanden förete har stora likheter med svenska, och det

är väl just detta, som är anledningen till att den svenske emigranten

efter landstigningen i Xevv York i regel omedelbart fortsätter resan till

Minneapolis, där välvilliga svensk-amerikanare skyndsamt befria honom

från långa och svårultalade svenska namn och resolut döpa om honom

till Anderson eller Johnson. Och från Minneapolis bär det oftast direkt

ut i timmerskogen i nordöstra Minnesota.

Medan avverkningarna i västra och sydligare delarna av Förenta Sta-

terna pågå med ungefär samma intensitet året runt, märker man här en

tydlig koncentration på vinteravverkningarna, då man i allmänhet kan

påräkna omkring fem månaders slädföre.

Terrängen är relativt jämn, floderna och de mindre vattendragen mesta-

dels flottbara, ehuru mycket litet göres för att underlätta flottningen.

Av flottledsbyggnader ser man egentligen endast spardammar, sällan

någon strandskoning', varför även stundom förekommande strandrens-

ningar lämna de ypperligaste resultat.

Minnesota och Wisconsin hava sedan gammalt kallats »The Home of

the White Pine», We}'muthtallens hem. Nu har man snarare anledning

att kalla dessa stater »The Grave of the White Pine». Allt längre och

längre bort från sågarna har timmerskogen trängts undan. I yxans

spår har skogselden följt, och där fordom nordanvinden susade i höga,

mörka tallkronor, färdas man nu över kalhuggna, avbrända marker. Meter-

höga stubbar vittna om det oerhörda slöseriet. Miltals kan man vandra

på kullfallna jättestammar utan att foten rör marken.

Över sådana oändliga, tröstlösa marker kom jag en gnistrande kall

februaridag förra året trampande på snöskor upp mot det timmerläger,

där jag sedan tillbragte nära sex veckor (tig. i).

Timret från den av mig besökta avverkningstrakten drevs dels på en

skogsjärnväg direkt ned till sågen i den lilla staden Cloquet, dels ned

till ett mindre, flottbart vattendrag, »The White Face River», vilken

utfaller i S:t Louis River, som i sin tur flyter genom Cloquet. Den

korta tiden tillåter mig ej att uppehålla mig vid mina erfarenheter från

det s. k. järnvägslägret, utan skall jag endast något mera i detalj be-

skriva och med skioptikonbilder illustrera anläggningar och olika arbeten

vid det s. k. slädlägret, där all utdrivning verkställdes med hästar.

Lägret var byggt för en beräknad tid av tre år samt rymde c:a 150

man och 60 hästar. Avverkningstiden beräknades till 4 å 5 månader,

under vilken tid omkring 5 miljoner »feet board measure» eller omkring

12,000 m' skulle drivas ned till vattendraget. Innan jag går vidare bör

kanske nämnas, att man i Amerika överallt räknar med »feet board

measure», d. v. s. en kvadratfot med en tjocklek av en tum eller så-
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Fig. I. Timmerläger, White F;ice River, Minnesota.

lunda en tolftedels kubikfot. Vid uppskattning av rundtimmers kubik-

innehåll betyder emellertid den uppgivna kvantiteten board feet i själva

verket endast massan av det sägutfall, som erhålles vid försågning av

förhanden varande stock, vilken sålunda håller en avsevärt högre verklig

kubikmassa. Tumstocken, som användes, är graderad så, att vid tumning

i topp erhåller man kubikmassan hos en vedcylinder med toppdiametern

till bas och trädets längd till höjd, från vilken cylinder dock fråndrages

en kvarts tum på varje heltum för sågskäret. Därjämte beror det på tum-

maren, hur stort avdrag det skall göras för röta och skador. Härigenom

uppstår ett betydligt övermål, den s. k. overrun, vilket kan variera högst

väsentligt, men som dock lugnt kan sättas till 30 % . Då jag i det föl-

jande talar om kubikmassor, menar jag alltså kubikmassan av det ur

ifrågavarande virkesparti erhållna sågutfallet.

Som jag nyss nämnde, beräknades avverkningarna på fyra ä fem månader

uppgå till 5 miljoner feet board measure. Dock drevos huggningarna och

körningarna endast med ungefär halv arbetsstyrka, varjämte arbetsinten-

siteten nedgått till mindre än hälften av vanlig. Blott en gång i mitt

liv har jag sett lika stor slöhet, och det var vid Skogshögskolans kul-

turer första sommaren vid Bjurfors, då ett tjugutal sönderlästa och ny-

tenterade skogselever sökte att i möjligaste män »hushålla med arbetet>.

På grund av dessa orsaker skulle man kunna räkna med en avverknings-

kapacitet, om jag sä får uttrycka mig, av 20 miljoner feet på samma
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Fij;. 2. Det inrt' av en barack för So inan, Wliite Facc Ki\'er. Minnesola.

tid, med full arbetsstyrka och under normala förhållanden. Före kriget

ansågs det, att inan från varje man i lägret, inclusive kockar och annan

handräckning, borde få ned tusen feet pr dag till vattendraget. Numera

räknar man med knappa femhundra.

Efter denna lilla inledning skall jag övergå till att mera i detalj be-

skriva lägret, och själva avverkningen.

Bland byggnaderna märkes först kontoret. Det innehåller fyra sängar

med plats för 8 man och bebos av förmannen, skrivbiträdet, en, stundom

två tummare samt tillfälliga besökande, kontrollörer m. fl. Till de tillfäl-

liga, men tämligen regelbundna besökarna må räknas en ambulerande predi-

kant, som ungefär en gång i månaden kom körande sitt utsvultna hund-

spann och under en timmes tid för ett särdeles blandat sällskap kort-

spelande, svärjande och snustuggande skogsarbetare i de mest glödande

färger sökte skildra ett liv efter detta i det tropiska klimat, där vi alla

syntes predestinerade att hamna.

En man, som söker arbete, har att anmäla sig på kontoret, varvid han,

om han antages, får ett nummer, en sjukhusbiljett samt tilldelas sina redskap.

Kontoret innehåller även en mindre handelsbod med en del nödvändighets-

artiklar för skogsarbetarne såsom främst snus, vilket, inom parentes sagt,

i hela västern går under det semi-svenska namnet »snous». Vidare fin-

nes tobak, kängor, skjortor, vantar, papper, frimärken, magmedicin samt

ett tämligen välförsett husapotek. Kontant betalning förekommer sällan.
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I-ig. 4. Det inre ;.v matsalen samt kökspersonalcn. White Face River, Minnesota.

Utan vid den tvä gånger i månaden förekommande utbetalningen av lön,
göres avdrag för i handelsboden åtnjutna naturaförmåner. Ytterligare
avdrag göras, en dollar i månaden för sjukhusbiljetten, vilken berättigar
arbetaren till fri sjukhusvård av eventuella skador, ådragna under arbe-
tet. Vidare tio cents pr månad i postavgift, då post dagligen kommer
till och avgår från lägret.

Nästa byggnad i ordningen är logementet eller baracken, the bunkhouse
(fig. 2). Vid detta läger funnos två dylika, vardera med plats för 75 man.
Båda barackerna voro rymliga och ljusa, byggda av rundtimmer. Sängarna
utgöras av järnsängar, byggda i två våningar såsom i våra kaserner, samt
försedda med madrasser och filtar, av de senare vanligen tre i varje
säng. Takhöjden är mer än tillräcklig, ingen anmärkning kan göras mot
ventilationen, och om endast arbetarna själva ville göra det allra minsta
för att hålla snyggt, skulle bostaden vara ypperlig, åtminstone efter
svenska förhållanden. I ena ändan är tillbyggt ett särskilt tvätthus med
ett dussin tennhandfat, tvål och handdukar. En stor järnkamin finnes
i varje byggning.

Matsal och kök (fig. 4) äro inrymda i en särskild gemensam byggning, vil-

ken står i direkt förbindelse med kockarnas sovrum samt ett upplags-
rum för rotfrukter. Köket är skilt från själva matsalen genom ett slags
serveringsbord, och matlagningen sker på två stora järnspislar. Allting är
snyggt, åtminstone sä snyggt man gärna kan önska sig i skogen. Målen
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är absolut fiirstklassii^ och beräknades vid tiden för mitt besök kosta

bolaget i: 25 dollars pr man och dag. Maten utgår ej i bestämda ran-

soner, utan sättes fram tillräckligt för väl dubbla styrkan. Arbetarna

äta tre gånger om dagen, kött till varje mål och alltid två sorters kött,

kokt och stekt. Kokt och stekt potatis, potatismos, soppa, tre a fyra

sorters bröd, kakor, fruktpaj, konserverad frukt, marmelad, såser av flera

slag m. m. Kaffe, té och mjölk serveras till varje måltid. Då arbetaren

har mer än en engelsk mile till lägret från arbetsplatsen, och sålunda ej

anser sig orka gå hem till middagen, köres denna ut i skogen på en

stor släde. Middagen i skogen består av precis samma anrättningar som
i lägret. Maten förvaras under transporten i stora blcckkärl, inbäddade i

hö, och är rykande varm, då den ankommer till arbetsplatsen. Vid

middagsstället äro grävda ett antal stora gropar, kantade med björk-

slanor, där arbetarna sitta omkring sprakande eldar, uppgjorda av en

därtill särskilt avdelad man.

För hästarna sörjes lika väl som för manskapet. Stallen äro tre,

vartdera med plats för 20 hästar. Två äro sammanbyggda med en loge

emellan.

Vidare finnes en koja för sågfilning. Förr i tiden fordrades, att arbe-

tarna själva skulle fila sina sågar, numera verkställes detta av en sär-

skild sägfilare. Varje avverkare har två sågar. Då han kommer hem
frän skogen pä eftermiddagen, inlämnar han den under dagen begagnade

och avhämtar i stället den föregående kväll inlämnade sågen, vilken nu

är nyfilad. Att märka är, att sågfilarkojan alltid bör göras läng och

smal, varigenom ljusförhållandena avsevärt förbättras.

En viktig byggnad är smedjan, samtidigt snickareverkstad. Här repa-

reras alla verktyg, nya smidas, om så erfordras, hästarna skos o. s. v.

Slutligen må nämnas ett svinstall med plats för ett trettiotal svin,

vilka födas med avfallet från köket.

Hela lägret ger intryck av att bolaget på bästa sätt sörjt för arbe-

tarnas komfort och trevnad. De verkliga skogsarbetarna, avverkare,

lastare, körare o. dyl. behöva aldrig uträtta några som helst handräck-

ningssysslor. Till alla dylika arbeten finnes särskild personal.

Totala omkostnaderna för byggande av ett dylikt läger skulle med
nuvarande priser kunna beräknas uppgå till 5,000 dollars — lågt räk-

nat — , detta pris endast omfattande rena byggnader, ej material, red-

skap eller värdet av rundtimret. Att det är ett dyrbart företag inses

lätt av det förhållande, att man stundom måste bygga ett nytt läger

för endast två års avverkningar på samma plats. Skulle avverknings-

tiden bli kortare än två år, tillgriper man de ambulerande lägren, vilka

utgöras av järnvägsvagnar, inredda såsom baracker, och vilka växlas in
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på ett .sidospår. Uc äio i mitt tycke alldeles utmärkta, men arbetarna

vägra ofta att bo i dem. Detta är emellertid endast en nyck, dä vag-

narna äro fullt ut lika praktiska som de permanenta lägren och inrät-

tade efter samma principer. En svensk skogsman skulle bli hänryckt

över att få bo i ett dylikt läger, men sedan de svenska emigranterna

varit i Förenta Staterna ett par år, uppträda de ifråga om pretentioner

med nästan samma fräckhet som övriga folkslag. Den s. k. I. W. W.-

rörelsen, en sammanslutning av de mest radikala oroselement med
finska bolsjeviker till stöttepinnar, strävar, dels genom publikationer i

det gemensamma organet, the Main Office Bulletin, dels genom strejk

och sabotage att få timmerlägren inredda mera i stil med vilohem för

trötta arbetare. Väster om Klippiga Bergen hava de redan kommit så

långt, att arbetarna endast bo två och två i var sin byggning, varige-

nom lägret närmast påminner om ett litet samhälle av sommarvillor eller

egna hem. De hava ett gemensamt badrum, vilket dock sällan använ-

des, där varma och kalla karbad samt dusch kunna erhållas vid alla tider

på dygnet. Sädana läger äro dock enligt min åsikt endast en tillfällig

produkt av kristiden och därmed följande brist på arbetskraft, varunder

arbetarna faktiskt kunde tvinga bolagen till de mest löjliga eftergifter.

V^id ett samtal med en av de förnämsta trävarumännen i Västern för-

säkrades mig, att när bolagen en gång åter få övertaget över arbetarna,

skall vedergällningen komma för deras skandalösa uppträdande under

krisåren.

Sedan vinterns avverkningar äro avslutade, lämnas lägret med alla

inventarier, detta naturligtvis endast under den förutsättning att man
ämnar återkomma nästa år med avverkningen. Man kvarlämnar en vakt,

vilken har en lön av 60 dollars i månaden plus fri mat. Han uppföder

under sommaren svin, odlar potatis och rotfrukter m. m. Enligt upp-

gift hade en av dessa vakter under en sommar förtjänat icke mindre

än 3,500 dollars netto, huvudsakligen på svinavel. Han hade då emel-

lertid ett antal medhjälpare. När lägret lämnas för att ej mere användas,

tages allting utom timmerväggarna. T. o. m. allt brädvirke bortföres

till det nya lägret.

Härifrån vill jag nu övergå till basvägarna. Dä oerhört tunga lass

framgå över dessa, måste ett synnerligen stort och omsorgsfullt arbete

nedläggas på dem.

Vid utstakande av vägsträckningen följer man i Amerika helt andra

principer än i Sverige. Här hemma söker man ju sävitt möjligt att

undvika större myrar, dels för den sena frysningen om hösten, dels för

)Tsnön, vilken förorsakar upprepad plogning. I Amerika söker man att

i möjligaste män förlägga basvägarna till myrarna, där röjning och spräng-



274 AXKI, SCHARI)

ning ej ställa sig så dyrbara. Vad beträffar den sena frysningen, spe-

lar denna här en mindre roll, enär vägarna i alla händelser måste bot-

tenfrysas och spolas ett otal gånger, innan de äro redo att mottaga de

tunga lassen. Yrsnö är ävenledes av mindre betydelse. Efter det

allra minsta snöfall måste vägen ändock plöjas, oberoende av om
snön ligger i djupa drivor ute på myrarna eller i ett tunnare och jäm-

nare lager i skogen. Befinna sig ej spåren för slädmedarna i allra

bästa skick, kan ett lass med största lätthet urspåra, och vad detta

betyder, inses lätt, dä medellassen i regel kunna uppskattas till drygt

800 kubikfot.

Sedan man beslutat om vägens sträckning och stakningen utförts,

varvid ett oeftergivligt villkor är, att motlut ej får förekomma, vidtager

såsom första moment röjning. Denna utföres till en bredd av 24 fot,

vilket anses vara den minsta möjliga bredd för slädar med 16 fots ban-

kar. Att fastställa något bestämt pris för detta slags arbete är natur-

ligtvis omöjligt, då det helt beror på den terräng, genom vilken vägen

skall dragas fram. Går den över myrar, där ingen eller ringa röjning

eller stubbrytning erfordras, betalas kanske endast med en dollar pr

hundra löpfot, medan i tät skog eller svår terräng, vilken nödvändiggör

sprängning, priset kan stiga ända till 15 dollars. Ett medelpris vid den

av mig besökta avverkningen ansågs vara 8 dollars pr hundra löpfot.

En god arbetare bör med detta ackordspris kunna förtjäna c:a 6 dollars

om dagen. För fastställande av priser indelas vägen i sektioner, be-

roende på terrängbeskaffenhetcn enligt principer påminnande om våra

olika svårighetsklasser vid uppgörande av dikningsackord.

Nästa led i basvägsanläggningen är körande av en maskin, kallad »the

Bullrutter». Den består av två grova och tunga stockar, förenade till

ett stort V genom tvä smalare tvärslåar. De grova stockarna äro pä

undersidan försedda med var sin kniv för utskärande av spåren för släd-

medarna. Knivarnas inbördes avstånd är sju fot, spåren skäras fem tum

breda och 4 till 6 tum djupa.

Så snart frosten inträffar är tiden inne för spolning av vägen. Den

härtill erforderliga apparaten utgöres av en släde av samma dimensio-

ner som den vid drivningen använda timmersläden. På densamma är

uppställd en stor tank, rymmande c:a 20,000 liter. Tanken är i bottnen

försedd med sex hål, två i mitten och två pä vardera sidan. Först kö-

res den med endast sidohålen öppna för bevattning av slädspåren, varpå

den köres med alla sex hålen öppna, tills hela vägen är fullkomligt jämn

och isbelagd. Stundom köres vattentanken ett dussin gånger över samma
vägsträcka, innan denna anses vara färdig för timmerlassen. Genom spa-

dar, anbragta under sidohälen, kan vattnet dirigeras snett utåt sidorna.
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I OK. I - S Forest Se

Fig. 6. V';Uteiitaiil< fylles vid vattenhålet. Minnesota National Forest.

och i allmänhet spolar nian åtminstone två fot på ömse sidor av vägen

för att hindra snöras o. dyl. (fig. 6).

Då tanken skall f)-llas, köres den ned till ett vattenhål i isen. Ned

till vattnet läggas två slanor, på vilka en tunna hissas upp till tankens

överkant. Uppdragandet av tunnan sker med ett par hästar, vilka äro

anspända en wire, som löper genom ett block. Dä tunnan kommit i

jämnhöjd med tankens överkant, tippas den automatiskt ned i densamma.

Efter det allra minsta snöfall tillgripes snöplogen, vilken är av en

synnerligen genialisk konstruktion. Då en temperatur av femtio grader

under noll Celsius ej inbjuder till frihandsteckning i naturen, kom jag

ej i tillfälle att uppgöra någon detaljerad skiss, utan ber jag att få hän-

visa till ett fotografi (fig. 7), som jag omedelbart skall visa, varjämte jag

skall försöka att såvitt möjligt beskriva densamma.

Den yttre ramen består av en helt vanlig snöplog av trä och a\' nå-

got mer än timmerslädens bredd. I bakre ändan av var och en av plo-

gens »vingar» finnas två mindre vingar, vilka äro fastade något högre

upp än själva plogen, då de äro avsedda att rensa och utvidga de höga

snöbankarna å ömse sidor av vägen, men vilka ej behöva plogas ända

ned till marken.

Innanftjr den stora träplogen kommer den egentliga plogen, byggd
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av järn och försedd med skarp spets och skarpa kanter. Denna plöjer

just vägens bredd. Den kan genom en kugganordning upplyftas efter

behag för att ej onödigtvis tynga hästarna vid tomgång eller skära för

djupt ned i isen. I bakre ändan av plogen sitta knivarna, vilka skära

ned spåren för slädmedarna. Dessa knivar äro fem tum breda och

kunna regleras så, att de skära till önskat djup, i allmänhet 4 till 6 tum.

Bakom knivarna finnas ytterligare ett par små plogvingar, avsedda att

undanskaffa snö och is, som uppskrapats ur spåren.

Denna plog köres, så snart den minsta snö kommit på vägen, vilket

är absolut nödvändigt, då hela drivningens intensitet är helt beroende

på vägarnas beskaffenhet.

Förutom genom vattenspolning och plogning underhållas vägarna på

ett mönstergillt sätt. På en fem eng. miles dri\ningsväg anses tre män,

Snöplog il knivar för utskärande av spår för slädmedarna, Minnesota.

s. k. road monkeys, vara normalt för att sköta \ägen. De ha var sitt

distrikt, och hava då att tillse, att alla bristfälligheter i vägen omedel-

bart repareras. Som vägarna i händelse av kall väderlek äro fullkomligt

hårda till följd av den ofta upprepade spolningen (fig. 8), förekomma ej så
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Fig. S. Isad basväg för slädar med S fot

National Forest.

ellan medarna och II) fots bankar. Minnesota

m\-cket egentliga reparationer, utan det huvud.sakliga arbetet består i

att undanskotta hästspillning, bark och annat avfall, som hopat sig pä

vägen. \'id tö\äder skottas snö pä de fläckar, där solen börjat fräta

pä vägen.

Det viktigaste är dock att sköta backarna. Vid särskilt svära sädana

finnes ofta en man, vilken har till uppgift uteslutande att ombesörja

bromsningen. Innan den egentliga drivningen kommit igång, provköras

alla svårare backar för utrönande av bästa sättet att anordna broms-

ningen. Man börjar dä med små lass, vilka gradvis göras allt större

och större. Bromsningen verkställes i de allra flesta fall med hö. Sand

användes även stundom och har en stor fördel framför andra broms-

ningsmedel. Om nämligen ett lass av en eller annan anledning skulle

bromsas för hårt, så att det stannar, är det så gott som omöjligt att

utan hjälp från ett extra spann åter få det i gäng — mänga gånger

nödvändiggöres avlastning — . Härigenom kan hela a\verkningen för-

dröjas. Har man emellertid bromsat med sand, inträffar vid för stark

bromsning det fenomenet, att sedan släden stannat, behöver man endast

vänta ett par minuter, så glider lasset vidare utan yttre påverkan. Orsa-

ken härtill är den, att sanden genom den starka friktionen blivit varm

och efter några ögonblick smälter ned genom isen, varvid lasset lossnar.

Dock har sand många nackdelar i jämförelse med hö. Den blandar sig
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nämligen lätt med snö, dragés med slädarna och mäste skövlas upp,

varjämte den i hög grad påskyndar snösmältningen.

En god »road monkey» startar tidigt på morgonen, innan första las-

set kommit i gång. Han medför då ett antal omsorgsfullt sammanbun-
tade höknippor, vilka utläggas på erforderliga ställen i slädspåren. Som
förut nämnts, prövas varje svårare backe redan på hösten, varför han i

regel exakt vet, hur många höknippor som erfordras på de olika ställena.

I särskilt svåra backar, där man konstant har en man för att ombesörja

bromsningen, brukar denne springande medfölja lasset, lägga ut nya hö-

tappar, så snart det går för fort, eller taga bort andra, om lasset hotar

att stanna.

Härifrån vill jag nu övergå till själva avverkningen. Några som helst

hans\n till äterväxt eller skogsvård tagas ej. Stämpling förekommer

aldrig annat än pä statsskogar, utan hugges kalt, d. v. s. allt timmer-

dugligt virke tages, och till följd av de höga prisen på trävaror och den

alltmera tilltagande knappheten pä skog, går man numera ned ända till

ö tum i topp.

Vid den av mig besökta avverkningen höggs denna vinter endast tim-

mer, ehuru ofta även sleepers, stolpar och pappersved hugges samtidigt

av s. k. »jobbers», vilka ha avverkningen på kontrakt och av bolaget

erhålla ett visst pris pr styck eller pr famn. Oftast komma dessa job-

bers först sedan allt timmer uttagits, men nästan lika ofta besparas bo-

laget denna efteravverkning, enär skogselden redan påföljande sommar
tagit, vad som återstår. Det inses ju lätt, vilken oerhörd eldfara det

ligger i allt det ris och avfall samt i de grova toppar, vilka kvarlämnas

på hyggena, varjämte de höga, präktiga stubbarna erbjuda ett gott bränn-

material. Häftiga åskväder med blixtslag förorsaka en stor del av el-

darna och föga eller ingen nederbörd befrämja dem. Vidare utgöra alla

amatörjägare, vilka mot ett jaktpass för fem dollars erhålla rätten att på

hösten skjuta en hjort, en stor eldfara. Stora flertalet av dessa jägare

äro fabriksarbetare och bodbiträden, vilka ej ha den ringaste aning om
skogsliv, utan lämna lägereldarna brinnande. Mera sällan förekommer

den förr mycket vanliga företeelsen att indianerna antände skogen för

att erhålla goda jaktmarker. Hjortarna beta nämligen begärligt på de

lövträdsknoppar och den frodiga gräsväxt, vilka äro en följd av branden.

I de allra flesta stater bjuder numera lagen, att toppar och avfall skola

brännas inom ett år efter avverkningen, men denna bränning sker syn-

nerligen slarvigt och föranleder lätt skogseld (fig. lo), om den ej företages

vid rätta tidpunkten.

De i denna trakt viktigaste trädslagen äro:
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Foto U. S. Förest Service.

Fig. I O. Skogseld, Plumas National Forest, California.

1. White Pine, Pinus strohtis. Timret tages ned till sex tum i topp

inom bark, vilket gäller samtliga trädslag. En längd av i6 fot anses

önskvärd. All aptering sker i jämna fottal.

2. Norvvay Pine, Pinus resinosa. Anledningen till namnet torde vara

den, att okunniga emigranter ansett den vara sitt hemlands fura, och i

norra Minnesota företer den i själva verket ej obetydliga likheter med
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Finns sili>es/iis. Detta tiädsla<4 a])tcra.s i lanj;dcr om 12 till 40 fot, dock

är att märka, att en 40 fots stock ej tår understiga 10 tiini i topp

inom bark.

3. Jack 1'iiie, Piniis divaiuata, förekommer tämligen sparsamt ocli

uppnår sällan grövre dimensioner. Apteras i t 2 till 20 fots längder.

4. Tamarack, Larix americana, förekommer mest i syrliga lägen, ap-

teras i 12 till 20 fots längder.

,5. Cedar, Juyiipenis uirgiiiiana, förekommer även den huvudsakligen

i myrlaggar och fuktiga lägen. Apteras i 12 till 16 fots längder.

6. Balsam Fir, Abics balsamea, förekommer i blandning med Norway

spruce, Picca excclsa. Båda arterna dock pä denna avverkningstrakt

tämligen sparsamt. Apteras i 12 till 16 fots längder, stundom upp till

20 fot.

Längderna variera i hög grad, beroende på läget pä trävarumarkna-

den. Sågen utsänder apteringsordres beroende på beställningar. 18 fots

längder äro alltid eftersträvade, emedan de vanligaste enfamiljshusen i

Amerika hava en höjd av 18 fot.

Vad beträffar pappersveden, använde man vid cellulosafabriken nere

i Cloquet 80 % vanlig gran och 20 °o balsamgran. All pappersved hug-

ges i 8 fots längder och skall hålla en minimitoppdiameter av 4 tum.

Stundom kan man finna pappersvedklampar, mätande icke mindre än

12 tum innanför bark. Ej heller pappersveden barkas. Avverkningen

av pappersved sker i allmänhet som ackordsarbete, och betalning utgår

pr styck eller pr cord. En s. k. stor cord håller 256 kubikfot, men

oftast räknar man med en s. k. liten cord om hälften eller 128 kbft. Sker

betalningen pr cord, utgick den drivningsvintern 1919— 1920 med 5: 50 dol-

lars pr stor cord, och som ett gott dagsverke räknades en cord, inclu-

sive stapling. Betalning pr styck skedde med 3^4, stundom 5 cents.

Sleepers höggos dels till försäljning, dels till eget bruk vid skogsjärn-

vägen, och en s. k. Standard tie skulle hålla dimensionerna: 6" skrädd

yta, 6" tjocklek, 8" mellan de buktiga ytorna samt en längd av 8 fot.

Den skrädda ytan kan naturligtvis hålla vilka dimensioner som helst

över 6", vilket endast är ett minimum.

Betalning för huggning av sleepers utgick så gott som undantagslöst

pr styck, och betalades med 20 cents. En skicklig avverkare hugger

pr dag 25 till 40 sleepers, dock funnos i lägret arbetare, vilka uppnått

det fenomenala resultatet av 50 st, pr dag, vartill jag skulle vilja an-

märka, att jag endast med yttersta motvilja .skulle färdas fram över

den banan.

Sleepers tillverkas huvudsakligen av lärk, björk, ek och hemlock,

Tsuga canadensis. För skogsjärnvägens räkning användas mest björk-

20. Sl:ogi:;%rdifoiemniens ridskri/l lo^i . Serien \.
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sleepeis, vilka aldrig impregneras. Anledningen härtill är den, att en

järnvägsgren ofta upprives efter att endast under en helt kort tid hava

varit i bruk, varigenom sleepers vid upprepad omläggning av spåret bliva

fullständigt sönderspikade långt innan de hunnit angripas av röta. På

detta sätt får man sällan räkna med en högre livslängd för en sleeper

än ett är. Då björk motstår spikningen bättre än andra trädslag, till-

gripes den därför helst till skogsjärnvägen.

Drivningsvägens längd varierade mellan 3 och 5 eng. miles, och allt

virke kördes ned till The White Face River för att därifrån flottas ned till

sågen i Cloquet. Samtliga trädslag och sortiment flottas. Bäst lämpar

sig Pinns strobiis, medan lärken visar en viss benägenhet för att sjunka.

Balsaingranen företer även den en hög sjunkningsprocent. Några siffror

på sjunkningsprocent stodo ej att erhålla.

Arbetsstyrkans storlek och drivningens intensitet bero helt på antalet

s. k. »horse jämmers ) eller lastkranar. Vid detta läger funnos två dylika.

Servisen till var och en av kranarna utgöres av:

Sex sågarlag, vart och ett bestående av en man, vilken har att göra

stjälphuggen och »aptera» stocken för att begagna ett smickrande namn

på hans sätt att avmäta trädet — brukas numera ganska sällan, sedan

det är ont om arbetskraft. Två sågare, två körare, var och en med
sin bruschhelkarl och ett spann hästar. Bruschlaren, >the swamper»,

har, förutom att röja väg för spännet, även att kvista trädet och hjälpa

till med lastningen. Summa pr lag: 7 man och 4 hästar. Summa för

hela avverkningen: 84 man och 48 hästar.

Då fackföreningarna på de allra flesta ställen förbjuda ackordsarbete,

utgår avlöningen i form av dagpenning, och arbetsintensiteten är där-

efter. Man kan emellertid påräkna, att varje huggarlag — om två man —
pr dag fäller c:a 5,000 board feet eller något mer än 400 kbf, vilket

för tolv lag skulle motsvara 5,000 kbft eller just de två kranarnas fullt

utnyttjade lastningskapacitet. Man kan här räkna med 12 ä 14 stockar

pr tusen board feet, vilket på ett lag om två man skulle göra 60 å 70

stockar pr dag. Märkas bör emellertid, att ingen kvistning eller bark-

ning förekommer. När trädet är fällt, ha huggarna endast att kapa det

i lämpliga längder. Någon verklig apteringsinstruktion finnes ej, utan

låter man i allmänhet trädet aptera sig självt, d. v. s. kommer att avså-

gas på de ställen, där det är lättast att säga. Skogen håller på denna

avverkning en medelhöjd av 80 k go fot — detta gäller endast för tim-

merskogen — , vilket ger i genomsnitt minst tre stockar pr träd. Räk-

nar man med ett medeltal av 3 '/z stock pr träd, blir resultatet att av-

verkarna endast fälla Såg träd pr man och dag. Detta måste betrak-

tas som ett enastående uselt resultat.
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l'iij. II. iSkidding

Forest.

Foto IL S. Korest Service,

av en Weynuilhlallstock. Obs. skiiUlingiSntjeii . MinncMita National

Stubbarna skulle enligt instruktionen — vilken inom parentes sagt hellre

borde kallas bolagets önskemål — ej få göras högre än i6 tum. Dock

voro 3 ä 4 fot höga stubbar en ganska vanlig företeelse, allt beroende

på snöns djup, och man fick vara tacksam, om man kunde räkna med

en raedelstubbhöjd av 2 fot.

Inga sortiment barkas, då inga som helst flottningsföreskrifter finnas.

Kvistningen utföres anmärkningsvärt slarvigt, vilket är ett förvånande

förhållande, då det i allra högsta grad försvårar icke blott släpkörningen

utan även lastningen och vältningen.

Timret släpköres till lastbänken med spann om två hästar. Ar tim-

ret grovt, köres endast en stock i sänder. Denna fästes då med en sax

av en konstruktion påminnande om en vanlig lyftsax, vilken genom

hästarnas dragning sluter till om stockens toppända. Såvitt möjligt slä-

pas stockarna med toppändan före, men ligga de mycket illa till, får

rotändan bana vägen. För att underlätta släpkörningen har man då

med en bila skrätt av kanten.

Ar timret smått, buntas det ihop med en ganska tunn kedja samt

fästes med ett par hakar vid spännet (fig. ii).

Denna släpkörning kallas )-skidding» och tillgripes på en sträcka av

upp till "
,
engelsk mile eller c:a 400 meter, aldrig längre. Ett medel-
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lass kan anses \ara 20 kbf. Ett gott dagsverke för ett dslikt spann

är 800 a 1,000 kbft, vilket sålunda skulle motsvara 40 å 50 vändor.

När avståndet överstiger 400 meter tillgripes s. k. »dray haul», vilket

närmast är att likna vid vad jag åtminstone i Jämtland hört kallas »skol-

ning», och som i vissa trakter av Amerika även kallas »scooting», d. v. s.

körning med endast framkälke och släpande stockändar. Dylik skot-

ning begagnas, då vägen är från 400 till 1,000 meter lång. Varje sko-

tarlag har då sitt eget assisterande skidding-lag, som kör timret till en

lastbänk. Ett gott dagsverke för ett skotarlag är 1,000 kbf.

Då våglängden överstiger 1,000 yards övergår man till s. k. »sleigh

haul» eller körning med de stora slädarna.

Till själva lastningen åtgå: tre män för att hjäljia till med avlast-

ningen av skidding-spannen samt för att rulla ned timret på lastbänken

till själva kranen; en stämplare, vilken märker .stockarna i ändarna, då

flera bolag flotta i samma vattendrag; två män för att sköta kedjorna

till kranen, en man, som sköter själva lastningen, samt en kusk med
ett spann om två hästar, vilka äro förspända den wire, vilken genom

en blockanordning lyfter upp stockarna på lassen; summa: 16 man och

fyra hästar för hela avverkningen.

Lastkranen består av en vanlig sax, stående på en släde, vilket möj-

liggör snabb transport från det ena stället till det andra. Att i detalj

beskriva densamma torde vara onödigt, utan ber jag att få hänvisa till

ritning (fig. 12) och fotografi (fig. 13).

Spelet eller vinschen skötes med ett spann hästar, och återfinner man

här en typiskt praktisk amerikansk anordning i det förhällande, att häs-

tarna draga spelet i såväl den ena som den andra riktningen, varigenom

ingen tid förspilles genom tomgång tillbaka. I den ena riktningen blir

lasten lättare, dä dragwiren löper genom ytterligare ett block.

Lastningen tillgår så, att till första stockvarvet utväljas raka och grova

stockar, vilka lämpa sig till ytterstockar i lasset. De fästas med de fyra

kedjorna i slädens hörn. Bindslena skilja sig väsentligt från våra björn-

bindslen, vilka, egendomligt nog, föreföllo att vara tämligen okända. I

ena ändan av varje kedja finnes en stor hake, »the round hook», samt

en smalare och trängre, »the grab hook». Andra ändan av den grova

kättingen löper genom den stora haken och åtstramas endast med hand-

kraft så mycket som möjligt, varefter den andra haken appliceras utanför.

Denna hake är nämligen konstruerad på så sätt, att den endast kan sättas

över flatsidan av en kedjelänk och sålunda ej kan glida utmed kedjan.

På detta sätt låses bindningen.

Under själva lastningen står kranen tätt intill släden, som skall lastas,

och är fästad vid densamma medelst två mindre kedjor, varigenom slä-
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den stär stadigt, och det ena paret ytterstockar vilar mot kranen. Ked-

jorna äro anordnade så, att ett tämligen långt stycke blir över på varje

sida efter fastkedjande av ytterstockarna. Sedan man byggt på ytterli-

gare tre eller fyra stockvarv, spännas kedjorna åter över dessa och låsas

med förut nämnda »grab hook». På detta sätt uppbygges lasset, var-

l''ig. 13. Etc timmerlass histas, Su]iperior National Forest, Minn.

vid dock är att märka, att det måste b\-gL;as med )ttersta omsorg,

och framför allt med fullkomligt vertikala sidor, då annars för starkt

tryck skulle råda på ytterstockarna och kedjorna kunde sprängas. Då
man däremot kommer upp till de översta stockvarven, antar lasten en

mera triangulär for.ni, sedd framifrån. Kedjorna läggas omkring vart

tredje eller vart fjärde stockvarv. Endast de allra översta lagren sakna

kedjor. Av stor vikt är att få lasset så väl balanserat som möjligt. Minsta

glidning kan förorsaka urspårning och stor tidsutdräkt.

Själva slädarna (fig. 14) äro av gigantiska dimensioner. Medarna äro

8 fot långa och 4 tum breda; bankarna 16 fot breda, vilket dock även

anses vara ett maximum. 1'raktisk är vidare kedjeanordningen mellan
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främre och bakre kalken, \ari^enom lasset går stadigt i svängarna. Han-

karna svänga omkring en ståltapp och vila på en stålplatta. Den grova

bjälke, som förenar höger och vänster med, är fästad medelst en oer-

hört stark järnanordning. Hela släden är tolv fot lång.

Som ett gott medellass betraktas 7—800 kbf. fastmått, medan dock

lass om upp till 1,000 kbf. fastmått visst icke äro ovanliga vid gott före.

Då det visade sig vara tämligen omöjligt att på ett tillförlitligt sätt redu-

cera deras beräknade board feet till eng. kbft lösmått, mätte jag upp

ett av de största lass, jag själv var med om att lasta, och befanns det

hålla c:a 1,100 kbft. löst mått. Det amerikanslca rekordlasset lär vara

32,000 board feet eller 2,700 kbf. fastmått.

Efter vad jag låtit mig berättas, uppb)ggdes detta lass med mycket

besvär, sex hästar spändes för, ekipaget fotograferades, hästarna spän-

des åter ifrån och lasset reducerades till 12,000 board feet samt kördes

med fyra hästar ned till vattendraget. Vid den av mig beskrivna avverk-

ningen kördes alltid med f\Ta hästar.

Vid denna drivning begagnade man s. k. spare sleighs eller bespa-

ringsslädar, d. v. s. sä snart släden kommit ned till vattendraget spän-

nas hästarna ifrån, släden lämnas till vältplatsmanskapet för avlastning,

och hästarna spännas för den tomma släden efter föregående lass vilken

just avlastats. På så sätt behöver man aldrig vänta på avlastningen,

och en icke obetydlig tidsbesparing göres.

Med dylika besparingsslädar ställa sig vändornas antal pä ungefär föl-

jande sätt:

På en I 72

—

- km:s basväg köras pr dag 8 till 10 vändor

»> » 3—4 '> >' » . >. 4 > 6 »

>» 5—6» » > »i 3 vändor

. >, 6— 8 >' » » > » 2 '/^ >'

» t 10—13 » » » » » iV2ä2 »

Överstiger våglängden 14 km, bygges järnväg.

Vid förhanden varande avverkning kördes med fem spann om fyra

hästar, d. v. s. man kunde räkna med 2 '/z släde för varje kran. Anled-

ningen till detta ojämna antal är den, att tre slädar till varje lastkran

skulle överstiga dess lastningskapacitet, medan två slädar vore allt för

litet för att fullt utnyttja densamma. Varje släde gör 2 '/j vända om

dagen. Varje kran har två egna slädar, medan den femte släden tager

vartannat lass från den ena och vartannat lass från den andra kranen.

Kusken och hästarna till de lass, vilka vid dagens slut beiinna sig nere

vid vattendraget, och sålunda ha inemot 7 eng. miles till lägret, till-

bringa natten i det mindre lägret för vältplatsmanskapet, där även stall finnes.
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Timmer, upplagt i vältor pä tlottleilen, Kalispell, Montana.

Personalen vid vältplatsen utgöres av en förman, vilken dock deltager i

allt arbete som vanlig arbetare, en kusk med ett spann om två hästar för

att draga undan de tomma slädarna, 15 man till avlastning och vältning,

samt en kock, en kökspojke och en man till handräckning.

Då flottningen ligger utom ämnet för mitt föredrag, skall jag ej uppe-

hålla mig därvid. Dock kan jag ej underlåta att nämna några ord om
vältningen. Denna tillgår så, att ett antal stockar skjutas ut på isen

vinkelrätt mot vattendragets riktning. På dessa rullas sedan första stock-

lagret ut. Härefter kommer ett nytt lager > strö», så ett nytt stocklager,

tills hela vattendraget på en sträcka av stundom över en engelsk mile

ser ut som på detta fotografi (fig. 15). Tyvärr förunnades det mig ej att få

betrakta det helt säkert unika skådespelet, då man skulle försöka att få

i gång denna bröt. Enligt uppgift brukar man ge det hela en god start

genom sprängning med dynamit.

Omkostnaderna för hela drivningen från det rotstående trädet till vat-

tendraget, vilka för ett tiotal år sedan brukade belöpa sig till i ä 3 dol-

lars pr tusen board feet, uppgå nu till 10 ä 12, ja, stundom till 1 3 dol-

lars för samma kvantitet.

\'ad beträffar arbetarnas löner, utgingo de för drivningsvintern 19 19

— 1920 på följande sätt:

Förmannen 125 dollars i månaden ])liis fri bostad och kost, vilka

senare förmåner gälla för samtliga.
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Skii\ biliadet ui)pbar en lön av loo dollars i månaden, assisterande

förmannen, vilken har till uppgift att hela dagen vistas i skogen för kon-

troll av själva arbetet, har en lön av 80 a. 100 dollars.

Tummarna betalas med 125 dollars, smeden 100 dollars, förste kocken

90 dollars, medan övriga arbetare förtjäna från 60 till 80 dollars pr

månad.

Jag har nu sökt att i sä koncentrerad form som möjligt redogöra för

arbetena vid en större amerikansk vinteravverkning. Vill man ingå i

ytterligare detaljer, är ämnet naturligtvis så gott som outtömligt.

Mitt föredrag har måhända givit anledning till en hel del reflexioner,

men jag vill då säga, att jag själv under åtta månaders vandringar från

ett timmerläger till ett annat hade otaliga tillfällen till reflexioner, vilka

ofta voro av den art, att de ej äro lämpade för tryck.

Jag har här hemma mänga gånger hört den uppfattningen uttalas, att

de stora amerikanska bolagen utnyttja sina arbetare, de okunniga immi-

granterna till det yttersta och utsuga deras hjärteblod. Detta har, må-

hända, med en avsevärd modifikation varit fallet före kriget. Vid mitt

besök fick jag det intrycket, att det snarare var arbetarna, vilka, be-

gagnande sig av konjunkturerna, på det mest otillständiga sätt sökte

exploitera bolaget. Tusen gånger hellre tillbringar jag ett helt år som

arbetare i ett amerikanskt timmerläger än blott en förmiddag på Värm-

landstaxeringen under den värsta slutspurten.

Innan jag slutar, vill jag blott nämna några ord om den oerhört starka

arbetareorganisationen i Amerika. För att taga ett exempel, skall jag

blott omnämna en liten episod, som hände under min tid i lägret. Jag

hade en dag fått ledigt från arbetet för att göra anteckningar. Vid tio-

tiden gingo basen och jag ned till matsalen för att dricka en kopp

kafte. I köket satt en arbetare och spelade poker med en av kockarna. För-

mannen frågade honom, om han var sjuk, eftersom han ej var ute i

skogen. Mannen bad honom helt älskvärt »go to hell» samt uttalade

därjämte sin åsikt om honom, hans föräldrar, hans övriga .släkt och alla

anförvanter. Jag har sällan hört så mycket grovheter så konstnärligt

framförda. Hade det varit väster om Klippiga Bergen, hade en artilleri-

strid varit oundviklig. Nu bad förmannen arbetaren ifråga helt lugnt

ehuru pä ett sällsynt kraftigt språk att omedelbart gå ned på kontoret

och kvittera ut sin avlöning samt därefter försvinna.

Påföljande morgon lämnade 63 män lägret, emedan förmannen utan

fackföreningens hörande okvädat och avskedat en av dess medlemmar.

Som av detta lilla exempel torde framgå, voro arbetareförhållandena



(IM a\\'kkkn'in(;ak i nokdamkkusA 2Q1

under min Amciika\i.stelsc allt annat iin angenäma för arbetsgivarna,

men, efter vad jag hört, ha stora förändringar inträttat sedan dess. Re-

dan påföljande höst \ar immigrationen åter i full gång, arbetskraften

tilltog i samma proportion som arbetet minskades, och nu misstänker

jag, att de dagarna äro förbi, då arbetarna föreskrevo bolagen sina

villkor.

Vad i ö\rigt själva avverkningarna beträftar, så är det ju var och en

bekant, liuruledes under de sista decennierna en oerhörd överavverk-

ning ägt rum över hela Förenta Staterna. Emellertid ha icke blott rege-

ringens, utan jämväl den stora allmänhetens ögon alltmera öppnats för

vikten och betydelsen av en god skogsvård, grundad pä uthållighets-

principen med rationellt bedrivna avverkningar, och rovhuggningarnas

tid lider mot slutet.

På de på många håll överdådigt goda markerna, där återväxten infin-

ner sig, oberoende av den mest hänsynslösa avverkning, är redan ett

vackert ungskogsbeständ redo för en första gallring. Starka krafter äro

i verksamhet för införande av skogslagar till förebyggande av överdri-

ven avverkning. Alaska har ännu så länge ett tämligen orört skogs-

bestånd, där för pappersindustrien öppnas oanade möjligheter, och när

en gång hela det amerikanska folket kommer till full insikt om bety-

delsen av de skogliga problemen, är jag fullt förvissad om att Förenta

Staterna på en förvånansvärt kort tid skall kunna uppnå och hävda en

mycket säker ställning på världens trävarumarknad.
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ETT BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN
OM VÅRA BÄSTA SKOGSMARKERS

PRODUKTIONSFÖRMÅGA.
Kronoparken Östra Kinneskogen, belägen c:a 2 mil söder om

Mariestad, har sedan länge varit känd såsom en av de virkes-

rikaste kronoparkerna i landet. Då jag innevarande år under

ett par månaders tid fick mitt arbete förlagt till ifrågavarande krono-

park, beslöt jag mig därför att medelst utläggande av några provytor

insamla uppgifter på dessa skogsmarkers produktionsförmåga. Vid

första påseende syntes det mig därvid, som om vissa bestånd t. o. m.

skulle kunna göra de bekanta Jönåkersbestånden äran stridig att vara

vårt lands virkesrikaste. Denna tanke visade sig emellertid felaktig,

men de uppgifter på höjder, grundytor, kubikmassor m. m., som jag

erhöll, voro dock så pass anmärkningsvärda, att deras oftentliggörande

måhända kan motiveras.

Provytorna n:ris i, 2, 3, varav 2 endast omfattar en tätare grupp

inom n:r i, äro alla belägna inom bestånd n:r 17 bl. III enligt indel-

ningshandlingarna av år 1920, i vilka arealen angives till 11 har med

en genomsnittlig kubikmassa av 522 kbm pr har.

Om provytorna i och 2 har följande antecknats. Växtsamhälle:

mossrik barrblandskog, tall 0,7, gran 0,3. Läge: stark västsluttning

ner mot ett mindre kärr. Fuktighetsförhållanden: friskt, i nedre kanten

något fuktigt. Jordmån: stenbunden morän. 4— 5 cm forna, 4—6 cm

humus, innehållande kolpartiklar, ovan morängruset.

Markväxter: Ris strödda, fläckvis rikligt: J^acciii/uiii inyrliUus.

Gräs strödda: Liiznla pilosa.

Orter tunnsådda— rikligt: Linnea borealis A, Anemone jiemoiosa t.,

Oxalis acctosella /., Pyrola secitnda r., Majantliemuin bifolhon i\, Poly-

podium vulgäre e.

Mossor ymniga: Hylocomium parietinuni r. och prolifenini r.. Hyp-

mim crista castrensis s., Dicianuin undulatum s., Polyti ic/iuni connnunc

å enstaka fläckar.
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l'"ör prov\'tan n:r 3 j^kllcr i storl sett sanima bcskiixTiino. Läyct är

dock nästan [jlant, och bland markväxterna är att anteckna Dicianuvi

scopariuin och Sphagnuiii ^irgefiso/uii/ å enstaka fläckar, varemot Lyco-

podium clavatiim och Polyp, intlgare saknas.

Beståndet beräknades vara, tallen 125 är, granen c:a go är. Den stora

åldersskillnaden förklaras därav att beståndet härjats av skogseld, varom

de flesta tallarnas stora brandlyror bära ett otvetydigt vittnesbörd. Kron-

förhållandet är ganska lågt, helt naturligt med det stora stamantalet.

Xågra direkta mätningar däröver företogos dock icke. C:a 20 % av

tallarna antecknades såsom varande sjuka eller svårt missbildade, vare

sig av trängseln eller av annan orsak. Av Peridermium skadade träd

uppgingo dock endast till c;a 6 %. I övrigt äga såväl tallar som gra-

nar en s\-nnerligen god stamform. Detta gäller särskilt för ytorna

1 och 2. Av röta i en eller annan form torde träden föga vara an-

gripna, åtminstone har dylik icke iakttagits vid borrning av ett antal

stammar. Avverkning i beståndet synes icke hava förekommit annat

än i form av rensningshuggning. Sålunda uppmättes å ytan n:r i av

vartdera trädslaget 5 stubbar från de sista 8— 10 årens avverkningar,

motsvarande en uttagen kubikmassa av c:a 38 kbm pr har. Uppgifter

angående stamantal och kubikmassor m. m. återfinnas i tab. i. Vid

en granskning av siffrorna i denna och en jämförelse med uppgifterna

från Jönåkersbestånden, lämnade av prof. G. ScilOTTK i Skogsvårds-

föreningens tidskrift 1912 fackavd., lägger man genast märke till den

stora överensstämmelsen mellan ytan n:r i och ytan n:r [38 å Jönåker,

särskilt då vad beträffar kubikmassorna, som i fråga om tallen äro

exakt lika och i fråga om granen endast obetydligt .skilja sig frän var-

andra, och detta trots att det förstnämnda beståndet är 15 är yngre,

ja vad granen beträftar icke mindre än 50 är yngre. En jämförelse av

medelhöjden för tallen utfaller till Jönäkersbeståndets fördel, resp. 30,2

och 31,0 m; för medeldiam. är förhällandet omvänt, resp. 42,5 och 37,6

cm. Högsta tall ä ytan 34 m., högsta gran 35 m.

.\ven mellan provytan 2 och den mindre ytan inom provylan n:ri38

finnas stora likheter, men jag torde här ej behöva upprepa siffror, som

den intresserade själv lätt kan jämföra.

Del torde således finnas fog för påståendet, att det knappast finnes

många bestånd, som till åldern fullt likvärdiga med ifrågavarande Kin-

neskogsbestånd kunna uppvisa en högre kubikmassa pr har. Härvid

kan nu med rätta invändas, att de av mig utlagda ytorna till arealerna

äro mindre än nämnda ytor å Jönåker, och att det icke är någon

tvårighet att blott man tager små provytor få upp en hög kubikmassa.

Häremot vill jag invända, dels att skillnaden i areal icke är synnerligen
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Fig. I. Provytan X:o I å kronoparken ti. Kinneskogen. Ålder: tall 125 år, gran go år.

Stamantal: tall 295, gran 707. Grnndyta: tall 42,13 kvm, gran 21,33 kvm. Kubik-

massa: lall 608 kbm, gran 235 kbm. Medelhöjd 26,6 m, medeldiam. 28,4 cm.

Stor, dels att ingen svårighet torde föreligga att utvidga ifrågavarande

yta utan att siffrorna pr har i avsevärd grad därav skulle påverkas, dels

slutligen att inom nämnda yta förefinnes en c:a 150 kvm stor lucka,

ett förhållande, som ju verkar i motsatt riktning.

För att emellertid få en bild av beståndet mera i stort utlades ytan

n:r 3, 0,53 har. I betraktande av denna ytas storlek och den därav

beroende låga reduktionsfaktorn torde även siffrorna frän denna yta få

anses ganska anmärkningsvärda.

En undersökning av tillväxten i nu behandlade bestånd har givit till

resultat, för tallen 0,59 %, för granen, 1,74 %, nästan exakt lika för

såväl \-tan n:r i som n:r 3, ett resultat, som ju icke är annat än vad

man kunnat \änta sig med den tillväxtenergi, som träden visat i tidi-

gare år.

En sortimentsutredning och värdering av provytan n:r i på basis av

de hösten 1920 å orten rådande priserna gåvo till resultat. Pr har:

timmer st. 1,816, därav tall 1,141, gran 675, sliperämnen st. 547, props
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kbft 655, pappersved kbft 2,045, kolved kbft 375, allt till ell samman-

lagt rotvärde av c:a kr. 20,000 eller kr. 24 pr kbm. Det stora antalet

sliperämnen förklaras av de förut nämnda .stora brandlyrorna, varigenom

de flesta rotändarna apterats till detta sortiment.

Provytorna n:r 5 och 6, varav n:r 6 i likhet med förut n:r 2 ftnifat-

tar den tätare delen av n:r 5, äro belägna inom bestånd n:r 7 bl. I

enligt indelningshandlingarna av år 1920, storlek 15 har, kubikmassa

487 kbm pr har. Om beståndet har följande antecknats; Växtsamhälle:

mossrik barrblandskog, tall o,S, gran 0,2. Läge: i det närmaste plant.

Fuktighetsförhållanden: kan närmast betecknas såsom friskt till fuktigt.

Beståndet nu genomdraget med ett kraftigt dike, som bildar provytans

ena gränslinje. Jordmån: 3—4 cm forna, 8— 10 cm ganska väl förmult-

nad humus, därunder svagt lerblandad gråvit djup sand utan större

sten: Markväxter: lika med föregående förutom att örter i det när-

maste alldeles saknas. Beståndets ålder beräknas till 95 år. Av tab. i

framgår vid jämförelse mellan n:r 5 och n:r 3 den stora likheten dem
emellan, då tallen och granen hopsummeras, en jämförelse som t. o. m.

trots den betydligt lägre åldern å den förra ytan utfaller till dennas

fördel. Att döma av kvarstående stubbar har i detta bestånd under de

sista 8 ä 10 åren uttagits c:a 61 kbm i form av rensningshuggning.

Antalet nu kvarstående mer eller mindre svårt skadade träd uppräkna-

des och befunnos utgöra, av tallen 10 %, av granen 5 %. Den först-

nämnda sififran kan även tagas såsom ungefärlig Peridermiumskadepro-

cent, då denna svamp i nästan samtliga fallen var orsaken till tallarnas

sjukdom eller död. Den inverkan, som det stora trädantalet och den

därav förorsakade trängseln haft på träden, deras stam- och kronform,

har icke kunnat bedömas utan ett noggrant granskande av varje sär-

skilt träd, vilket den knappa tiden icke tillåtit mig.

I likhet med i förut omnämnda bestånd utlade jag även här en mindre

yta om 0,061 har, omfattande den tätaste delen av föregående yta.

Visserligen är arealen ganska liten, men det torde det oaktat vara

ganska svårt att finna många ytor, som vid 95 år hava en grundyta

av nära 70 kvm och en kubikmassa av 796 kbm.

En granskning av tab. i bestyrker prof. ScnOTTES i ovan nämnda

uppsats gjorda iakttagelse, att å de smärre särskilt utvalda fläckarna

ej det, såsom man skulle kunna förmoda, är en ökning av granarnas antal,

som åstadkommit den högre kubikmassan. A hela provytan n:r i är

sålunda grundyteprocenten för tallen 66 %, för granen 34 %, å den

mindre delen tall 78 %, gran 22 %. Ännu skarpare framträder detta

å provytan n:r 5, där tallens grundyta upptager 73 %, granens 27 %,

under det att å den mindre delen motsvarande siffror äro 83 % och
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Fig. 2. Provytan N:o 5 kronoparken Ö. Kinneskogen. Ålder 95 år. Stamantal: tall 554,

gran 589. Grundyta: tall 42,87 kvm, gran 15,64 kvm. Virkesmassa: tall 527 kbm.
gran 157 kbm. Medelhöjd 23,8 m, medeldiam. 25,5 cm.

17 % Tallen synes således även å dessa trakters goda marker tala

en ganska stark beskuggning och dock nå full utveckling. Att det

alltför stora stamantalet dock har en menlig inverkan framgår av till-

växtundersökningarna, som givit till resultat en tillväxtprocent av 1,15,

för tallen 1,0 %, för granen 1,55 %, men observerades vid borrningarna,

att stagnationen i tillväxten först ägt rum under de sista 5—8 åren.

Slutligen vill jag påpeka, att de nu upptaxerade provytorna med

säkerhet ingalunda äro enastående inom resp. bestånd. Det var i stäl-

let med ganska stor tvekan de utlades, enär lika höga produktions-

siffror med den största sannolikhet hade kunnat erhållas från lika stora

ytor inom andra delar av bestånden.

Till sist även några ord om en av mig utlagd mindre provyta i ett

klibbalbestånd. Detta är beläget utefter en mindre å genomlöpande

parken till Svanebergs gärd invid stationen med samma namn strax

21- SkogsvArusftriuingtns Tidskrift igii. Serien A.
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söder om Mariestad. Beståndet, som är av ringa storlek, föga större

än provytan om 0,12 har, växer å synnerligen god mark. Överst ett

c:a 5 cm tjockt lager av daggmask väl genomarbetad mylla och där-

under djup lättlera. Inom ytan upprinner en kallkälla; omkring och

nedom denna är marken fuktig till syrlig. För övrigt kan fuktighets-

tillståndet betecknas såsom friskt med rörligt grundvatten. Markväxterna

bestå huvudsakligen av örter såsom Anernone nemorosa r, Caltlia pa-

lustris r, Uriica dioica s, Spircea ulrnaria s, i snårskiktet märkas en-

staka Primus padus och Rnbus idcBus. Beståndet beräknades nu vara

ungefar 85 år gammalt. Mätningsresultaten återfinnas i tab. 2.

Tab. 2. Uppskattning per i har.

Virkes-
£, , ,1 Medel- Medel- ^ , .

,, , ,
l~ ... , btamantal , .... . ,. Urunayta i massa

Irovytans storlek trädslag nod i diam. i '
\

staraved t

kvm kbm

Uppskattningen grundad pä ,

provyta om 0,12 har klibbal S2S 24,1 30.

S

62.06 731
\

Enligt uppgifter hämtade från d:r Scnw.\PPACHS Ertragstafeln skulle

i Tyskland å i:sta bon:s mark alen vid 80 års ålder normalt hava en

medelhöjd av 25,5 m, en medeldiam. 30,5 cm och en grundyta 29,5

kvm vid ett antal kvarstående stammar 405 st. Sammanlagda produk-

tionen gagnvirke och ris skulle utgöra 617 kbm.

Även på vår nordliga breddgrad kan således klibbalen i produktions-

förmåga fullt ut mäta sig med de bästa europeiska klibbalsbestånd.

Trädens stamform är, såsom vanligen är fallet med klibbalen, synner-

ligen god med merendels raka, kvistfria stammar av ända till 26 m:s

längd. Medelformklassen har beräknats vara 0,675. Inom beståndet har

endast avverkats enstaka träd. Med ledning av stubbarna beräknades

den under de sista åren uttagna kubikmassan uppgå till c:a 19 kbm.

Vid första åsynen av ytan kan måhända den anmärkningen göras, att

den efter ena sidan tätt stående alléliknande raden av träd borde hava

uteslutits, men jag vill motivera mitt förfaringssätt med påpekandet, att

innanför denna rad förekommer ett c:a 8 m brett trädlöst bälte, vilket

förhållande fullt torde motväga nämnda skenbart felaktiga förfaringssätt.

Av de siffror, jag här vågat framlägga, torde framgå, att ifrågava-

rande bestånd otvetydigt kunna inrangeras bland de virkesrikaste, som

vårt land kan uppvisa. Ett önskemål är därför att åtminstone någon

yta av dessa imponerande pelarsalar må trots indelningshandlingarnas

förslag till avverkning så länge som möjligt få stå orörd såsom ett

exempel på våra bästa skogsmarkers produktionsförmåga. Detta torde
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l-ig- 3- Alprovytan vid Svanebergs gård. Ålder 85

kvm, virkesmassa 731 kbm. Medelhöjd 24,1

Staniantal 828.

medeldiam. 30,8

Grundyta 62,06
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även pä grund a\- dess läge bliva fallet med nämnda albestånd. De
mäktiga naturbeständen i O. Kinneskogen försvinna däremot alltmer,

\ilket man kan förvissa sig om genom ett besök å de senare årens

hyggen, där de tättstäende, kolossala stubbarna tala sitt tydliga språk

om jätteträd och bestånd, vilkas virkesproduktion vida torde hava över-

träffat kvarvarande och nu uppmätta provytors, en åsikt, som även under-

stödes av samstämmiga uppgifter från parkens kronojägare och skogs-

arbetare, men för \ilken jag dock saknar exakta siffror.



ANTECKNINGAR OM SKOGSSTATENS UNIFORMER UNDER
i8oo=TALET.

Meddelande från historiska samlingen å skogshögskolan.

Intresset för särskilda fackmuseer har under senare är varit i stigande och

ett flertal dylika hava redan bildats eller äro under bildande. Det är även

av vikt att under en tid som vår, med dess vittgående förändringar på alla

områden, söka rädda, vad som kan återstå av minnen från äldre tider.

I ett tal vid firandet av Kulturhistoriska museets i Lund 25-åriga tillvaro

yttrade professor F. Fahlbeck bl. a. följande ord: — »Det är få ting, som
griper betraktaren mera än den snabbhet, varmed vi människor glömma och

glömmas. Ibland den oändliga mängden av känslor, tankar och handlingar,

som bilda den brokiga vävnaden uti varje tids liv, huru oändligt litet är det

ej som ihågkommes av eftervärlden. Historikern har all möda att blott några

årtionden efteråt draga fram de stora uppränningstrådarna av denna vävnad.

Hela det rika inslaget är vanligen ohjälpligen förlorat. Det är på samma
sätt med varje generations så vidlyftiga och mångskiftande inventarium a\-

kläder, bohag och redskap — . Efter ett eller två släktled återstå blott obe-

tydliga spillror av vad varje föregående ägt och brukat av sådana ting,»

Sanningen av detta yttrande framställer sig osökt för varje samlare, sär-

skilt beträffande äldre uniformspersedlar.

Av den historiska samlingens nu över 230 nummer utgöras endast 4 st.

av uniformer äldre än de av skogsstaten f. n. brukade. Och det har endast

varit gynnsamma tillfälligheter, som gjort att dessa kommit att bevaras. Ingen

enda av dem var för övrigt vid mottagandet i komplett skick. Flera med
dessa samtida uniformsplagg saknas i samlingen.

Bruket av civila uniformer, vilket väl mest florerade under förra hälften av

sistförflutna århundrade, har länge varit i avtagande och torde ytterligare

hava inskränkts till följd av Kungl. Maj:ts nådiga cirkulär av den 1 1 sej)-

tember 190g, varuti erinrades, att för civila ämbets- och tjänstemän, som
icke äro anställda vid krigsmakten, någon skyldighet att vid vissa tillfällen

begagna paraduniform icke finnes stadgad, och följaktligen bärandet av dylik

uniform icke kan av chef eller annan överordnad påfordras.

Genom en nådig kungörelse, daterad samma dag som ovannämnda cirkulär,

upphävdes också vad Kungl. Maj:t förut föreskrivit angående rang eller äm-

betsvärdighet för ämbets- och tjänstemän, utom beträffande vid krigsmakten

anställd personal.

^

Första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande den 5 mars 1908, i

anledning av den i andra kammaren väckta motion, som var orsaken till att

nåd. cirkuläret den 11 september 1909 utfärdades, innehåller en passus, som
i detta sammanhang lämpar sig att citera. »De anmärkningar, som fram-

' Den gradbeteckning, som ännu bärcs ä skogsstutens uniformer, kan sålunda ej vidare

avse rang, utan endast tjänsteställning inom kåren.
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ställts mot civila unilormer, iiro enligt utskottets uppfattning riktade förnäm-

ligast mot användandet av uniformer vid uppvaktningar, fester och andra till-

fällen, som icke hava något samband med tjänsteutövning. Om än rätta mo-

tivet i dessa fall får sökas i en önskan att visa aktning för den uppvaktnin-

gen gäller, eller för anledningen till festen, så kan det dock ej förnekas, att

i vida kretsar den föreställning slagit rot, att innehavare av civil tjänst söker

genom prål framhäva en värdighet och markera en gräns mot andra civila.

Givet är, att en sådan föreställning icke står väl tillsammans med de ten-

denser till sammansmältning av olika samhällsklasser, som allt mer och mer
utbreda sig.»

Detta skrevs, som sagt, för över 13 år sedan och det är givet, att åsig-

terna härutinnan icke ändrat sig.

Om sålunda de civila paraduniformernas tid i det hela inom kort skulle

vara till ända, så utgör detta ytterligare ett skäl att söka till eftervärlden be-

vara minnet och utseendet a\ desamma. Därför ingå även sådana — visser-

ligen till ett obetydligt antal, men i anseende till föremålens skrymmande
beskaffenhet skenbart dominerande — i den historiska samlingen. Men ett

enbart betraktande av några gamla uniformer på ett museum plägar i allmän-

het giva blott föga behållning för den, som icke känner något av deras »hi-

storia». Det är av denna orsak, och för att om möjligt från håll, dit cirkulär

och förfrågningar ej nått, framlocka eventuellt ännu befintliga äldre uniforms-

persedlar, som följande anteckningar och refle.xioner angående skogsstatens

uniformer under 1800-talet meddelas, ehuru med en viss tvekan, enär en dylik

första bearbetning av ett ej förut behandlat ämne alltid medför risken av en

del nästan oundvikliga misstag.

Skogsstatens uniformer hava hela århundradet igenom varit av militär typ.

Att så varit fallet torde i viss mån hava berott på den i övrigt civila kårens

förutvarande temporära användning såsom trupp, beriden eller oberiden. En
bidragande orsak till detta förhållande är måhända även att söka däruti, att

en stor del av jägeristatens tjänstemän fordom och ännu ett stycke in på

1800-talet utgjordes av f. d., eller till och med någon gång i tjänst varande

officerare.

Skogsstatens — eller, som det på den tiden hette. Rikets Skogs- och Jägeri-

Stats — äldsta bevarade uniformsreglemente härrör från något av åren 1840

— 1843-

Om uniformerna före denna tid kan man likväl, ehuru ej i alla detaljer, få

en god föreställning genom ett flertal bevarade porträtt, vanligen i olja, och

man finner då, att skogsstatsbefälets uniformer voro i huvudsak lika med in-

fanteriofficerarnas, av vilka vi hava ganska tillförlitliga avbildningar i åtskil-

liga planschverk, om än endast ett relativt ringa antal uniformer från dessa

äldre tider äro bevarade till eftervärlden. Endast i anseende till färgen fanns

(med ett fätal undantag, som senare skola beröras) en bestämd skillnad; den

var i regel grön. Enligt en skrivelse daterad den '^/o 1803 tillätos dock

överjägmästarna att, i anseende till det gröna tygets dyrhet, till släpuniformer

nyttja grått, melerat kläde, men huruvida och i allt fall huru länge denna

rättighet begagnades torde vara ovisst. På 1820-talet buro överjägmästarna
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ännu de små sengustavianska e[)åletterna med huljoncr (fig. i b), varemot

det är tvivelaktigt om de lägre tjänstemännen någonsin använt epåletter, vilka

i så fall skulle varit utan buljoner. (Fig- 1 a, tidigare form.)

Genom ovan nämnda uniformsreglemente, som för korthetens skull må
kallas 1840 års, infördes den paraduniform, vilken med föga betydande för-

ändringar intill våra dagar — om man frånser perioden 1871—-1887 — burits

av skogsstatens tjänstemän.

Huvudbonaden utgjordes av »hatt, trekantig, som den hittills brukats, med
svart hängande plym, guld-boullionstrens mod gul cocard». Denna hattform,

Fiy. I. t|j;ilLltcr ;n oliku typ.

som ännu brukas av generalitetet och staberna, marinen och de flesta civila

tjänstemän, är dock ingalunda »trekantig», såsom de tidigare i 700-talshattarna,

utan tvåkantig, och härrör ytterst från den franska direktoirhatten, (som dock

har övergångsformer till äldre typer) och vars brätten utskurits i oval form

och uppböjts emot varandra från två sidor. Från denna urform stammar ett,

egendomligt nog, även å fullt modärna uniformshattar ibland förekommande
rudiment (se fig. 2 c) — som i likhet med andra rudiment en gång haft sin

praktiska betydelse •— nämligen ett par på ett av de upphöjda hattbrättena,

eller ibland på båda, förekommande små smala sidenband eller snören. Dessa

band, tidigare flera och bredare, voro nämligen ursprungligen avsedda att

hålla uppe brättena å den av tämligen vek filt förfärdigade hatten.

I början av 1800-talet buros dessa uniformshattar såväl pä tvären, som på
det nu vanliga sättet — även då allmännast — med eller utan uppstående

plym allt efter olika befattningar och grader. Oavsett de så vanliga por-

trätten av Napoleon 1 visar det allmänt bekanta GripshoIms[)Orträttet av K. J.

Adlercreutz den s. k. trekantiga hatten buren på tvären. Förutom att en del
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av hovbetjäningen vid vissa tillfällen ännu bära hatten pä tvären, kan såsom

en kuriositet nämnas, att ända till för c:a 20 år sedan de kuskar, som körde

Klara församlings likvagn, buro på tvären sittande hatt; enligt en uppgift —
som det dock ej ännu varit möjligt få verifierad — på detta sätt, då den

avlidna var av kvinnligt kön, däremot på vanligt sätt placerad hatt, om det

var en manlig individ, som fördes till det sista vilorummet.

Uniformspersedlar av i övrigt samma modell äro alltid underkastade små-

ningom skeende förändringar, vilka efter en längre tid kunna bliva ganska

påtagliga. Så har skogsstatens paradhatt också under tidernas lopp förändrats

från den stora, tunga Carl Johanstypen till den nuvarande lilla lätta hatten.

(Fig. 2, a o. c). Fig. 2 a är likväl en mellanform.

Såsom ovan citerats skulle till denna hatt bäras svart hängande plym. Så-

dan svart plym användes numera i Sverige endast av hovjägeristaten, hov-

a b c

Fig. 2. L iiifonnsluittar av olika typ.

Stallstaten, skogsstaten och Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren. Ho\^ägeri-

och hovstallstaten bär dessutom till »stor uniform» resp. grön och vit hän-

gande plym.

»Cocarden» var helt gul, såsom de militära kokarderna ännu äro, en anomali,

som helt säkert äger samband med det förhållandet att medlemmar av ovan-

nämnda hovstater ännu bära gul kokard, om de jämte hovtjänst innehava eller

innehaft militär tjänst. Att märka är, att civil kokard eljest just infördes

under Carl XIV Johans tid.

En annan rent militär detalj, som tillhörde denna uniform — epåletterna

och sporrarna torde nämligen ej kunna anses såsom uteslutande militära —
var skärpet eller, som det i ännu äldre tider hette, fältbindeln.

Dylika fältbindlar, som då ömsom buros över högra axeln' eller om livet

utgjorde tecken på officersgrad. De voro förfärdigade a" siden i mer eller

mindre lysande färger, och först under drottning Kristinas tid användes blått

med guldkanter, alltså jämväl angivande nationaliteten. Det är från dessa

breda 1500- och 1600-tals fältbindlar, som våra nuvarande officersskärp (fast-

ställda 1819) härstamma och genom dem även skogsstatens skärp från 1840-

talet. Att de nationella färgerna ändrades till grönt och gult berodde väl

närmast på en nyck av smaken, som dock ej gjort sig gällande i likartat fal!

vid infanteriet.

^ Att de burits även över vänstra axeln är dock säkert; så t. e.\. å Antonis Moors por-

trätt av hertigen av Alba, oinkr. 1570, Briissels museum.
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Det livplagg, som fastställdes i 1840 års uniformsreglemente, var frack.

Någon sådan ;ir ej representerad i samlingen, men samtida militära frackar

finnas förvarade i Artillerimuseum, (lenom reglementets minutiösa mättupp-

gifter och företagna mätningar å nämnda frackar i Artillerimuseum har kunnat

konstaterats, att dessa frackar äro fullt lika med skogsstatsfracken av år 1840.

En dylik frack gör mest intryck av en kort jacka med mycket små, långt

bakåt sittande skört. Man skulle väl tycka, att ett dylikt plagg borde illa

passa till skogsdräkt, men att det verkligen använts såsom sådant, kan man,

utom genom analogier i fråga om den militära dräkten, sluta till genom be-

9a a
c c

l'"iö' 3- Mössor av olika typ sedila framifrån.

stämmeisen om att sidogeväret, hirschfängaren, skulle liäras i läderkoppel i

skogen, med galoner i parad >.

Såsom överplagg användes syrtut — »längden' till i'/2 ä 2 tum nedom
knäet ' — av grönt kläde med »ståndkrage betäckande frackens krage». Och
dä syrtuten användes i tjänsten, skulle ä densamma bäras epåletter.

Det är ett litet stycke kultur- att ej säga världshistoria i det förhållandet,

att namnet på detta ståtliga och vackra plagg (surtout — på allt) är identiskt,

fast uttryckt på ett annat språk, med namnet (över all — över allt) på det

estetiskt vidrigaste klädesplagg, som hittills skådats.

Härmed intet ont sagt om det senares lämplighet i grovarbete.

Reglementets 2:a mom. föreskriver: »Skogsmössa mörkgrön, med gul passe-

poil långs övra delen av huvudbandet, av (i) mitten i (av) vilket cocarden

fästes». Någon »skogsmössa» av denna 1840-talstyp finnes säkerligen ej mera,

men i Artillerimuseum är en enda officersniössa av denna modell (1840) be-

varad till vår tid. Formen är närmast rysk eller preussisk, men kullen utan

karkas och därför nedhängande. Fig. 3 a och 4 a.

Genom muntlig befallning av konung Oscar I avlystesår i<S47 fracken och

infördes vapenrocken av samma modell som arméns av 1845, enkelradig. Av
denna typ finnes i samlingen en fullständig uniform, som med full visshet kan

sägas vara förfärdigad under något av åren 1855— 1863, antagligast det först-

nämnda året. Skogsstatsuniformernas utomreglementariska förändringar hava i
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allmänhet följt snart efter de för armen föreskrivna eller icke föreskrivna för-

ändringarna. Sålunda kom redan i mitten av i86o-talet den dubbelradiga

vapenrocken i bruk. Båda dessa modeller voro, frånsett knappraderna, till

snittet lika med 187 i och 1887 års vapenrockar, dock med den skillnadenatt

uppslagen å ärmarna — ä tyska uniformer kallade »schwedische Aufschläge» —
voro betydligt mindre än å de senare uniformerna. En mera markerad och

därtill absolut skillnad förefinnes likväl mellan dessa tvenne äldre uniformer

och de tvenne därpå följande, nämligen att såväl krage som uppslag å de

äldre äro av samma materiel som uniformen i övrigt, under det att å de senare

sagda delar äro av svart sammet, eljest utmärkande civilmilitär uniform.

Vidare hade, antagligen 1845 ^''s"" strax därefter, den storkulliga skogs-

mössan ersatts av en annan (fig. 3 b och 4 b) av fransk typ, även denna

Fig. 4. Mössor av olika typ, sedda från sidan.

Utan särskild gradbeteckning, med en förgylld träns runt nedre kanten samt

gul kokard närmast intill mösskullen och en guldträns som knapphålsgarne-

ring för en liten förgylld knapp intill den nedersta tränsen. Käkremmen var

av blankläder. Denna mösstyp, som jämväl bars av dåtida officerare — egen-

domligt nog även ofta till civila kläder — ersattes i mitten av 1860-talet av

en ändå mera utpräglat fransk typ, som i början hade rak skärm och mycket

framåtlutande kulle, men så småningom utvecklades till den höga form med
nedåtstupande skärm, som f. n. brukas av våra officerare. Fig. 3 c och 4 c.

Skogsstaten berövades dock ej det vackra ornamentet på översidan av mössans

kulle, enär, innan detta borttogs från officersmössan, kåren hade erhållit den
huvudbonad, som f. n. användes till släpuniform. Fig. 3 d och 4 d.

Det enda plagg, som under tiden 1840— 187 i ej undergick någon förän-

dring, var by.xorna, och som dess bättre också oförändrat övergått till 1887

års paraduniform. I 1840 års reglemente föreskrives: »Gröna långbyxor med
2:ne guldgaloner av 3/^ tums bredd vardera och '/^ tums mellanstånd . An-

märkas bör, att vita byxor voro tillåtna om sommaren, under det att »i Galla

vita byxor i stövlarna» voro anbefallda. Mönstret i ovannämnda guldgaloner

utgöres av ett slags egendomliga, snedvinkliga meandrar eller ä la grécque'r

av mycket god dekorativ verkan.
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Att hovjägeristaten bar alldeles likadana benkläder som d. v. Skogs- och

jägeristaten ett gott stycke in pä 1850-talet är bevisligt, men de tvä smala

galonerna hava tor förstnämnda stat senare utbytts mot en bredare med helt

annat mönster. De äldre galonerna återfinnas dock ännu å hovjägmästarnas

(ej överhov- och förste hovjägmästares) eiikelradiiia vapenrock, i det de bibe-

hållit sin antagligen gamla plats på krage och ärmuppslag. Samma är för-

hållandet å uniformerna för en del befattningshavande vid hovstallstaten.

Några lösa delar till uniformen av år 1S40 återstå ännu att beröra: epåletter,

kna|>par, sporrar och sabel.

Epåletterna (fig. i c, d) voro a\- den för infanteriet ännu brukliga formen

med något varierande emblem och rned gradbeteckning.

Med visshet före år 1859 och antagligen intill år iS6g (5/,) voro knapparna
av den för Länets Stat fastställda modell», senare de nu brukliga, för skogs-

staten gemensamma. Uti samlingen förekomma dessa länsknappar både i den

äldsta vajienrocken och i den tillhörande hatten samt lösa, olika län.

Sporrarna förändrades åtskilligt under perioden, från sådana med lång, rak

hals och kraftig klinga till mindre kraftiga typer. Reglementet föreskrev

»klacksporrar» (fastskruvade), men även spännsporrar torde hava använts. Ett

par s. k. balsporrar (utan klingor) av silver, som tillhört jägmästaren, seder-

mera chefen för Kungl. Skogs Styrelsen och landshövdingen i Gävleborgs län

C. A. T. lijörkman, och som finnas i samlingen, äro kontrollstämplade år 1849.

Den av skogsstaten begagnade sabeln — i såväl 1840 som 187 i och 1887
års reglementen kallad hirschfängare, dock med en föreskriven längd av i '/j

aln (74 cm) — tyckes, såsom sä mycket annat, hava följt infanteriets modeller,

men dock alltid hava bibehållit dess gamla balja av svart lackerat läder med
förgyllda bronsbeslag, dessa ofta, men ej alltid försedda med jaktemblem.

Den 5 maj 187 1 fastställdes av Kungl. Maj:t ett nytt uniformsreglemente,

som totalt förändrade skogsstatens uniform.

Efter drottning Lovisas död och sin egen länga sjukdom hade Carl XV i

maj 187 1 något återvunnit krafter och lynnesspänstighet, och det påstås, att

han vid fastställandet av skogsstatens nya uniform skämtat en smula över dess

prålighet. Skogshögsskolan har lyckats erhålla ett nästan fullständigt exem-

plar, nu kompletterat, av denna uniform i dess tidigare skick, dock såsom
nedan skall visas ej i det allra tidigaste.

Enligt en uppgift, som icke kunnat kontrolleras, men dock har alla betin-

gelser för att vara riktig, har förslaget till den nya uniformen, uppgjorts av

läraren i matematik vid Kungl. Skogsinstitutet, kaptenen vid Kungl. Fortifika-

tionen J. A. G. Björkman, broder till d. v. sekreteraren i Kungl. Skogs Sty-

relsen C. A. T. Björkman. Att en militär, som haft en viss kännedom om
skogsstatens äldre historia och därjämte varit förtrogen med 1860-talets ten-

denser inom litteratur och konst, uppgjort förslaget, är emellertid alldeles på-

tagligt. F.ljest vore tillkomsten av denna egendomliga uniform tämligen obe-

griplig.

Det skulle föra för långt att mera än antydningsvis angiva de sannolika

anledningarna för uniformens tillskapande. Den tillkom i en tid, dä intresset

för de historiska stilarna och den historiska genren var härskande inom arki-

tektur och målning. F^n tid, då kyrkobyggnader delvis revos för att åter-
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uppbyggas i den stil, dess äldsta delar visade, och dä t. ex. riddarsalen å

Ulriksdals slott inreddes och dekorerades i i8oo-talets gotik med en del de-

taljer utförda i — papier-mäché.

Jägeristaten har, såsom bekant, alltifrån i6oo-talets förra hälft intill början

av i8oo-talet vid krigstillfällen tjänstgjort dels såsom beriden trupp (skogs-

och jaktbevakningen försiggick ofta till häst), dels såsom jägaretrupper, in-

stuckna bland vanligt infanteri. Säsom reminiscens från denna tid ägde

uniformen av 1840 endast kvar den gröna färgen och sporrarna, eljest var

den i det närmaste en vanlig infanteriuniform.

I enlighet med tidsandan har nu tydligen en strävan att få uniformen mera

»stiltrogen», mera »jägarmässig» gjort sig gällande och resulterat i lån från

äldre tiders uniformer vid jägarkårer. Och man .skulle nog, utan att begå

allt för stort misstag, våga påstå, att — mutatis mutandis — Kungl. Jämt-

lands Hästjägarekärs uniform av år 1830 med sin gröna vapenrock, grå

byxor försedda med svarta revärer och sitt svarta'^ remtyg med beslag före-

svävat förslagsställaren såsom en lämplig uniform för skogsstaten.

Detta val var emellertid nog från historisk synpunkt tämligen olyckligt,

enär Jämtlands hästjägare aldrig i krigsvetenskaplig mening varit »jägare-,

utan vanligt lätt kavalleri.

I samband härmed torde böra påpekas, att »jägarna», som särskilt utbilda-

des för striden i spridd ordning, i motsats till övrigt infanteri, vilket hade

slätborrade gevär, alltid voro försedda med studsare. Att bland dessa jägare

gärna på grund av deras större skjutskicklighet instacks tillgänglig skogs-

personal — ända in pä 1800-talet företogs med skogspersonalen regelbundna

skjutövningar med studsare — är alldeles påtagligt.

Inom Sverige har dock endast funnits en självständig dylik jägarkår, Värm-

lands fältjägarebataljon, som uppsattes 1788, samma år som skogsstaten veter-

ligen sista gången var med i strid. Alla andra s. k. jägarekårer, med undan-

tag för tvänne finska, voro vanliga infanteritrupper. På ett flertal infanteri-

regementen uttogs emellertid en del manskap för att såsom jägare särskilt

utbildas för rekognoscerings- och bevakningstjänsten. De buro i allmänhet —
i början av 1 800-talet — den då vanliga infanteriuniformen, men med svart

remtyg och i tschakåerna såsom emblem ett jägarhorn (av posthornstyp),

vilket även användes av Värmlands fältjägarebataljon. Vid några infanteri-

regementen (Kungl. Svea Livgarde och Kungl. Skaraborgs regemente åtmin-

stone) buro dock jägarna dessutom grön uniform, under det att den övriga

truppens uniform var blå. Att jägeristat och jägartrupper av ålder haft sam-

band är emellertid visst, och belägg härför kunna även erhållas från utlandet,

men Jämtlands hästjägare, numera Norrlands dragonregemente, och jägeristaten

hava nog aldrig haft något gemensamt mera än det, som ligger i namnet

»jägare».

För att nu återgå till 187 1 års uniformsregemente, så innehåller detta,

utom föreskrifter rörande d. v. Skogsstyrelsen och Skogsläroverkens personal

(vanlig civil uniform) bestämmelser ang. uniformer för skogsinspektör (n. v.

överjägmästare), jägmästare och extra jägmästare.

-

' Svart remtyg användes likväl endast av manskapet; officerarne hade gulddrageriarbete.

'Den föreslagna uniformen för bevakare blev ej intagen i 1S71 års reglemente, men an-

vändes likväl i enstaka fall. Fig. 5 a. Förslagsritningen fig. 5 c. till jägmästaruniform

gillades ej heller.
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Det är sålunda endast dessa senare tjänstemäns — skogsstatens — uniform

(tig. 5 b), som nu behöver beröras. Och förändringarna torde lättast förstås

genom att påpeka vilka persedlar, som i och med detta reglemente borttagits

och vilka nya som tillkommit.

Den gamla, trekantiga hatten är slopad och ersatt med toppig sådan av

svart, mjuk filt (för övrigt mycket behaglig att bara") och med högra bordet

I

-fig- 5- De föreslagna uniformerna a\ ar iSyi.

uppfästat med en guldträns. Kokarden skulle nu vara gul med blå kanter,

men ibland bars dock fortfarande enbart gul kokard (se fig. 2 b). Den
vackra, hängande plymen är försvunnen och ersatt med en dylik av korta,

halvt hängande tjädrar (fig. 2 b) av tidig 1800-talstyp, liknande en damm-
vippa. Efter ett fåtal år förändrades dock hattens form, så att den blev be-

tydligt lägre, och den doldes för övrigt nästan av den i bruk åter tagna

hängande, svarta plymen. Från vapenrocken, det enda som, dock ej i oför-

ändrat skick, bibehållits från den förra uniformen, borttogos epåletterna och

ersattes med guldtränsar, det eleganta silkesskärpet och sabelkopplet av guld-

galoner borttogos även och ersattes med ett tarvligt koppel av svart lackerat
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läder. Däremot tillkom såsom ny en från kavalleriet lånad, alldeles omoti-

verad persedel, nämligen cartouch med cartouchrem av ävenledes svart,

lackeradt läder »med enahanda beslag som åkande artilleriets, med tillägg av

en fram på bröstet vid 2:ne enkla beslag och förmedelst en kedja fästad

signalvissel-pipa». Utan tvivel befanns efter kort tid detta svarta läderrem-

tyg allt för anskrämligt, ty endast några få är efter reglementets fastställande

bars allmänt en cartouchrem av helt annat utseende. Blott artilleriets beslag

baktill voro bibehållna. I stället hade en annan detalj upptagits från artille-

riet, nämligen det vävda mönstret å cartouchremmen, som nu liksom kopplet

gjordes av svart silke. På denna rem voro fastade ej »2:ne enkla beslag»

med pipa, utan dels ett stort gyllene lejonhu\-ud hållande två kedjor i munnen
samt dels en oval, utsirad, ävenledes förgylld plåt med två s. k. rymnälar,

som ofta skämtsamt kallades ^tandpetare». Denna sorts beslag, som ehuru

av betydligt mindre dimensioner, på sin tid burits även av Livgardet till häst

och Smålands husarer, var direkt taget från Jämtlands hästjägares uniform.

Själva cartouchen, liksom regementenas endast ett rudiment av äldre tiders

rymliga ammunitionsväskor, brukade åtminstone på 1880-talet ibland vara

apterad till cigarrfodral. Till annat var den oduglig. Utom cartouchremmens

tvänne kedjor buros, om den på denna tid ofta utanpå uniformen synliga

urkedjan ej medräknas, ytterligare tvänne kedjor med en vidhängande s. k.

flankörpipa, — reglementets 5 signalvissel-pipa . Alldeles likadan pipa med
kedjor, fastän i silver, bars av d. v. Värmlands fältjägarkår och modellen

var säkerligen lånad därifrån.

De gröna byxorna från 1840-talet utbyttes mot dylika »av mellangrått

kläde med dubbla, svarta lister jämte en i mellanliggande söm fästad svart

passe-poile, anbringad i likhet med för staberna.» Inom kort utbyttes emeller-

tid åter de mellangrå byxorna mot dylika av mycket ljus grå färg. Porte-

epéen skulle vara av »kavalleriets modell med endast gult inslag såsom för

civil porte-epée». I verkligheten användes dock mest infanteriets modell och

oftast bars nog liksom till 1840 års uniform officersporteepéen med svart in-

slag, liksom kokarden i mössan mestadels var helt gul.

Ett sällan buret men vackert plagg var syrtouten, nu ej mera ytterplagg,

som, befriat frän prydnaderna, rätt väl kunde användas såsom praktisk släp-

uniform, ("iradbeteckningen å såväl denna som ä vapenrocken, bars ej mera

å axlarna, utan å kragen, för skogsinspektör majors och för jägmästare löjt-

nants, varemot extra jägmästare visserligen ej enligt reglemente ägde anlägga

någon gradbeteckning alls, men trots detta alltid använde underlöjtnants.

Efter ovannämnda rätt snart vidtagna jämkningar bars 187 1 års uniform

oförändrad intill år 1887, d. v. s. naturligtvis, liksom alltid vid uniformsför-

ändringar, med vederbörlig »slitningstid», vilken ibland blev rätt grundlig.

Så förekom t. ex. vid en festlighet på våren 1887 en extra jägmästare i årets

nya uniform, fem eller sex i 187 1 års och en ordinarie jägmästare i 1840

års uniform, till vilken han köpt sig en ny mössa med kaptens gradbeteck-

ning, som i och med 1887 års uniform blivit tillagd ordinarie jägmästare.

Få torde ha saknat 1871 års mera granna än vackra uniform, som vanligen

av allmänheten blev ansedd såsom rysk eller italiensk militäruniform, men för

var och en, som bar dem i ungdomens dagar, förblir den nog likväl ett kärt

minne.

Beträffande den nuvarande, 1887 års uniform, behöver f. n. endast nämnas,
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att paraduniformen i det hela är en återgång till iS4o-talets, fastän utan dess

epåletter, sporrar och skärp. Cartouchremnien, det enda som, jämte själva

cartouchen, är en kvarleva från 187 1 års modell, är numera av gulddrageri-

arbete och vackert kopkomponerad av de gamla säregna byxgalonerna med
5 smala ränder emellan. Det övre beslaget är oförändrat, ehuru något för-

minskat, men det nedre ovala, med rymnålarna, är ersatt av en sköld, närmast

av i2oo-talets form, men med övre kanten något avrundad uppåt. På denna

sköld finnas såsom jägareemblem anbragta dels ett björnhuvud, dels ett par

korslagda bössor, sammanhållna av ett jägarhorn. På skölden vilar dessutom

en kula, som utgör övre delen av en under skölden instucken signalpipa,

fästad vid de från övre beslaget utgående tvänne kedjorna. Nu beskrivna

beslag liksom de förut omnämnda hava intet samband med i ett föregående

»meddelandes berörda tjänstebrickor.

En avvikelse från de båda föregående reglementena företer bestämmelsen

om att hattens kokard skall vara i civil», sålunda väl egentligen blå med gula

kanter. Gul sådan med blå kanter användes dock fortfarande mest.

Förslaget till 1887 års uniform eller tjänstedräkt för skogsstaten uppgjordes

av Kungl. domänstyrelsen och fastställdes av H. Maj:t konungen, likväl sedan

på H. Maj:ts önskan bestämmelse om sleif i ryggen ä släpuniformen blivit

tillfogad. De till detta förslag hörande figurerna äro ritade av n. v. rektorn

vid Skogshögskolan, professor A. Wahlgren.

De imi formspersedlar, som fortfarande saknas i samlingen, äro — trånsett

frack, syrtut och den äldsta mössan av 1840 års modell, vilka väl numera
knappast torde kunna erhållas — av 187 1 års modell den senare hatt-typen,

de tidiga blanklädersremtygen, syrtut med byxor, kappa (med svarta passepoiler)

samt sabel; av 1887 års modell, kappa (med gröna passepoiler) samt krono-

jägareuni formen, både den ursprungliga och förändringsmodellen.





A.sB. OTTO HELLSTRÖM
STOCKHOLM

Konsulterande inom träförädlingsindustrien

och skogsbruket.

Kontor: Kungsgatan 56, uppg. A, 3 ir. Postadr.: Stockholm 1.

Telegramadr.: Trärldgivare. R. T. 228 13, 228 14.

Handlägger tekniska och ekonomiska utredningar för företag inom träförädlingss

industrien o. skogsbruket. Upprättar planer för nyanläggning o. ombyggnad av
sågverk, brädgårdar, lådfabriker o. andra arbetsföretag inomträförädlingsindustr.

Åtager sig kontroll över utförandet av omförmälda byggnader o. anordningar,
ävensom skogsförvaltning samt kontroll över arbetsföretag inom skogsbruket.

<^ <~'

d
ii—I..-- ^.mr-^

telefoner;
RIK&- 27 Si

DERQai5T5-ÖR3FI5K^-3liTIEB0L36
•GRAFISK ANSTALT-

•

y.USTRYCK ERI •BOKTRYCKERI

T—

r

GULO/<^E0ALtl.'
HEL6ING80R(i 1903
NORRKÖPINÖ 1906
••LO NO 1907 •

SILFVERMEDRg
STOtMIOLM 1897
•••LUND IfO?---

ORtSOEN 1909

TJ

C. c. SPORRONQ & C:o
KUNGSGATAN 17 :: STOCKHOLM I

KNAPPAR
EMBLEM
FÖRENINGSMÅRKEN
MEDALJER



r

Svenska Handelsbanken
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIinillllllllllinilMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIMIIIIII^

NYA
Avdelningskontor

:

Backe Gideå

Bollstabruk Husum

Edsele Kyrktåsjö

Fredrika Nordingrå

Nyåker

Näsåker

Rossön

Trehörningsjö

Undrom

aUmUI.T1ITCIC>IUaT, tTOCKMOLM Ifll



1/ ;^

SKOQSFORSKNINQEn

ROTSKADOR I LAGRAD PAPPERSVED.

I Skogsvårdsföreningens tidskrift årg. 1920 sid. 149 redogör professor T.

Lagerberg för »rötskador i lagrad pappersved». Han omnämner en del ved,

som huggits 1916— 17 och 1917— 18, sedan lagrats på ett stundom något otill-

fredsställande sätt och som, dä veden den 23 april 19 19 av honom under-

söktes, lämnade rum för en > förvånande rik svampvegetation».

Då trämassevedsprisen till följd av den stora efterfrågan, som sulfitmassan

rönte under våren, sommaren och hösten 1920 steg i pris, skyndade sig

mången skogsägare att avverka pappersved under sommaren 1920, för att

kunna sälja den till de fördelaktiga pris, som borde kunna uppnås hösten och

förvintern 1920— 1921. Naturligtvis bedrevos avverkningarna huvudsakligen i de

skogar, som lågo i närheten av stationerna, alltså i de västligaste trakterna.

För att skydda veden så mycket som möjligt, randbarkades den noga i en-

lighet med skogsägaretörbimdets föreskrifter. Sommartid och i savtid rönte

detta icke några svårigheter att verkställa. Veden har i de flesta fall lagts

i res eller i trianglar i skogen och alltså lagrats på bästa sätt. Detta har

naturligtvis skett, enär man varit angelägen om att torka veden så väl som
möjligt för att kunna lägga på stora lass och för att pressa ned de höga
fraktkostnaderna pä järnvägarna.

Dä emellertid denna ved skulle levereras, visade det sig, att den var väl

huggen, barkad och lagrad, så att ändytorna sågo så friska ut, som man
kan begära på sommarhuggen ved, d. v. s. veden var litet angripen av blå-

yta, men föreföll frisk till det yttre.

Dylik ved måste emellertid ej endast undersökas pä ytan, utan måste man
genom inhugg på sidorna förvissa sig om att den är frisk (jfr Lagerberg, sid.

157). Man får icke nöja sig med att hugga endast från ena sidan, utan

man måste från flera sidor pröva densamma. Även om veden lagrats ^äl

och till det yttre synes fullt frisk, är den ofta rötskadad, varför undersökning

pä det noggrannaste sätt niaste verkställas av all äldre granved.

Den erfarenhet jag hittills ansett mig kunna vinna pä de vedpartier, som
erbjudits till inköp äro:

att granen angripits mera än furun,

att gran med breda årsringar angripits i liögre grad än ved som har

smala samt

att flottad ved icke angripits i samma utsträckning som oflottad ved.

Underrättelser om dylik skadad granved har ej endast ingått från Bergs-

lagen, Dalarna och Gästrikland utan även frän så sydliga trakter som från

Skåne.

Om det visar sig att denna rötskada är permanent, så blir detta ett syn-

nerligen hårt slag för alla de trämassefabriker, som icke ha senvuxen eller

flottad, vinterhuggen ved till sitt förfogande och icke mindre för alla de

^. Skogsviif-eis/ln-eningens Tidskrift iqzi. Serien P..
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skogsägare, som under årens lopp brukat leverera trämasseved vid \åra järn-

vägsstationer.

Det är därför synnerligen önskvärt, att professor Lagerberg med allra snn-

raste och mera ingående än vad han i april 19 19 varit i tillfälle, undersö-

ker föreliggande problem-' Jag vill därföre föreslå att alla de skogsmän,

som haft kännedom om dylika skador, som de nu relaterade, ofördröjligen

därom underrätta professor Lagerberg och samtidigt angiva de förhållanden,

varunder skadorna uppträtt.

Om vi skyndsamt arbeta för att detta spörsmål teoretiskt och praktiskt

klarlägges, böra vi väl ha stora utsikter att till ett kommande år undgå alla

de sorgliga följder, som dessa avverkningar nu medföra för skogsägarna.

WiLH. Ekman.

Till ovanstående framställning, som än ytterligare markerar vikten av de

rötskador i sulfitved, vilka jag haft tillfälle att behandla, vill jag på uppma-
ning av disp. Ekman endast tillägga, att jag med största intresse emotser

alla uppgifter, som kunna bidraga till att klarlägga dessa rötors utvecklings-

betingelser och mer eller mindre allmänna uppträdande.

Skogshögskolan i jan. 1921.

Torsten Lagerberg.

BERIKTIGANDE.
Vid genomläsande av senaste häftet av denna tidskrift fann jag till min

förvåning under rubriken Skogsforskningen, att jag avlagt rapport om under-

sökning av i dös lagrade träkol. Detta är emellertid ingalunda fallet. »Rap-

porten» skall komma — hoppas jag — framdeles i samband med den under-

sökning av träkolets vattenhalt och vikt, som jag med bidrag ur Fonden för

skogsvetenskaplig forskning och med stöd av Kungl. Domänstyrelsen för

närvarande är sysselsatt med. Lien ärade recensenten, som funnit min moti-

vering i skrivelse till Kungl. Domänstyrelsen tör att få tre stycken dämda
milor ställda till mitt förfogande vara av sådant intresse, torde få giva sig

till tåls ännu något år, då jag hoppas vara i tillfälle lämna siffror av mera
allmängiltig beskaffenhet och avsedda för en större allmänhet. Kloten den

29 december 1920.

Edvard Lundberg.

' I nyssnämnda artikel förklarar sig professor Lagerberg att i samråd med skogschefen

A. Nilsson komma att fortsätta med undersökningarna.
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Det har som bekant i hög grad saknats kvantitativa undersökningar över

skogarnas inflytande på vattenhushållningen. Man har visserligen genom den

praktiska erfarenheten, speciellt frän Frankrike, vetat, att skogarna utgöra ett

viktigt skydd mot de alpina bäckarnas förödande översvämningar, men i vilken

grad skogarna utöva detta inflytande, har man icke haft några undersökningar

över. Och dock är det tydligen av vikt att veta t. ex. huru stor areal av

åker- eller betesmark man behöver plantera med skog för att högvattnen i ett

vattendrag skola nedgå till en viss nivå. Såväl med hänsyn till frågans prak-

tiska som dess teoretiska betydelse måste man därför med glädje hälsa Eno-

LKRS omfattande försök att genom jämföreLse mellan tvänne närbelägna i övrigt

likartade områden, det ena skogrikt, det andra relativt skogfattigt, utreda sko-

garnas inflytande på vattenhushållningen. Försöket planerades 1894 av Zurchkk,

igångsattes av C BouRGErns 1900 och har från 1902 letts av Engi.er, som
nu i föreliggande arbete sammanfattat de hittillsvarande resultaten. Fråge-

ställningen var från början följande: Huru gestalta sig avrinningsförhållandena

i ett skogrikt och i ett skogfattigt område med i övrigt lika betingelser vid

häftiga byvädersregn, vid starka långvariga landregn, vid hastig snösmältning

och under torrperioder. Den utvidgades sedan att omfatta jämväl en jäm-

förelse mellan de dagliga, månatliga och ärliga avrinningsmängderna i för-

hållande till den fallna nederbörden ävensom mellan halten av lösta och upp-

slammade ämnen i de båda vattendragen.

Dess bättre, säger förf., hade man vid försökens igångsättande ingen aning

om, huru svåra de voro. Erfarenheten visade emellertid snart nog, vilken mängd
av olika komplicerade faktorer man måste räkna med, och huru svårt det är

att avgöra, om fullständig likhet råder beträffande de övriga betingelserna

utom skogväxten eller, om så icke är fallet, huru man skall taga hänsyn till

de förefintliga olikheternas betydelse. För ett tillförlitligt resultat av dylika

försök är, såsom förf. framhåller, ett lyckligt sammanträffande av en rad för-

utsättningar nödvändigt. Förf. medgiver också, att den andra försöksmetoden,

med undersökning av ett skogsområde under ett antal år, därefter avverkning

och nya undersökningar, erbjuder vissa fördelar.

Undersökningsområdena voro helt små, vilket möjliggör hänsyn till mycket

flera detaljer än vid större områden. De voro Sperbelgraben med en yta a\

55,8 hektar och Rappengraben med en yta av 69,7 hektar. Närmaste av-

ståndet mellan de båda områdena utgjorde 2,4 km.
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Den geologiska beskaffenheten är mycket likartad med berggrunden bestå-

ende av irapermeabel brokig nagelfluh, utgörande bollar av kvartsit, hornsten

och granit, sammankittade av fint slam, innehållande rätt mycket kalk. Berg-

grunden har en tendens till terrassbildning, vilken är mycket mera utpräglad

i Rappenområdet än i Sperbelområdet. Det senare området är till formen

mera långsträckt, med en medelbredd av 600 m, det förra mera kittelformat,

med en medelbredd av 820 m. Huvudvattendragets längd till resp. matställen

är nästan lika, 1,082 m i Sperbelgraben, 1,060 m i Rappengraben, höjdläget

också mycket överensstämmande med högsta punkten i Sperbelområdet, belägen

å 1,204 rn höjd, matstället ä 912 m, medan motsvarande punkter i Rappen-

området ligga på resp. 1,261 och 983 m höjd. Huvudbäckens lutning är i

Sperbelområdet 20,2X1 i Rappenområdet 17,5 ?„ . Även sidotillflödena luta

mera i det förra området än i det senare. Med hänsyn till lutningsförhållandena

erbjuder därför Sperbelområdet gynnsammare betingelser för en stor och hastig

avrinning av nederbörden. I Rappengraben inverkar dessutom den större

terrassbildningen retarderande på avrinningen, medan i det andra området de

mycket talrika timmertransportvägarna gynna avrinningen.

Rörande källbildningen märkes, att den är kraftigare utvecklad i Rappen-

graben med 14 källor och q brunnar än i Sperbelgraben med 14 källor och

2 brunnar, varjämte källorna i det förra området ligga på terrassernas märgel-

horisonter och förty hava karaktären av skiktkällor med relativt stora dräne-

ringsområden, källorna i det senare området åter bero på mera tillfälliga

vattenådror. Genom de högre belägna källorna tillföres i båda områdena

vatten från områden utom det ytliga nederbördsområdet. En uppfattning om
storleken av källvattnet har erhållits genom talrika mätningar av källflödena

och av avrinningen i småbäckarna. Källorna uti Rappengraben hava därvid

befunnits mera gi\ande och konstanta. Avrinningen vid matstället korrigeras

för de underjordiska till- och avflödena utom nederbördsområdet, varvid i

Sperbelgrabens källor lika mycket uppskattas tillflyta som bortgå, medan en

brunn nedom matstället tar i °<, av avrinningen. I Rappengrabens källor

åter tillrinna utifrån 1,6 % av avrinningen men bortgår 0,5 %', tillkommer

åter genom en brunn, som matas utifrån 0,9 % , vadan sammanlagt minst

2 %" av avrinningen beräknas härstamma från utanför nederbördsområdet.

Över markbeskaffenheten meddelar förf. mycket detaljerade uppgifter. I

Sperbelgraben är marken betäckt av ett 20—30 cm mäktigt lager av mat-

jord och de övre marklagren äro synnerligen permeabla genom de talrika

djupt nedträngande ytterst förgrenade rötterna. ^larken gvnnar alltså en stor

ytinfiltration.

Rappengrabenområdet består mest av betesmark, med ett 10— 12 cm djupt

skikt av mylla överst, vilande på ett humusfritt lager utan trädrötter, men där

gräsens och buskarnas rötter bilda ett mycket svårgenomträngligt lager. Dock
finnas partier med mera lucker jordmån, där lövskog växer eller där marken
svedjats.

Beträffande klimatet är detta i båda områdena nederbördsrikt och tämligen

rått, men som dalarna vetta mot sydväst, är solstrålningen långvarig. Av-

dunstningsförmågan gynnas härav liksom av de talrika hättiga vindarna, och

bör vara större i det vidare Rappenområdet än i det smala Sperbelområdet.

Rörande vegetationsförhällandena framgår i huvudsak följande. Sperbel-

området är till 97 % bevu.xet av skog, medan 3 % utgöras av betesmark och
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plantskolu. Skogsbeståndet är i regel mycket tätt med c:;i 300 stammar ]>er

har och en kuljikmassa av 520 m' per har. Ur vattenuppsamHngss\'ni)unkt

framhåller fört'., att av Sperbelområdets skogsbestånd blädningsskogen är mest

vattenuppsanilande; därnäst de gallrade gammalbestånden och minst den på
betesmarker nyplanterade granskogen.

I Rappenområdet är markkultiiren mera \ä.\lande. Betesmarkerna utgöra

54, « % och bestå dels av mera torra, soliga områden med sydlig eller västlig

exposition, dels av fuktiga till sänka marker mest med nordlig exposition, dels

av högt belägna marker med växlande exposition bevuxna med fjällal, dels

av ljunghedar. .Åkermarken, odlad med potatis, havre, råg och korn, utgör

1,7 %, ängsmarken 8,4 %. Skogen upptager alltså även i Rappenområdet

35,1 %, och består i huvuddalen och de större sidodalarna mest a\- gran i

blädningsbestånd, i övrigt av pä gammal betes- och rödjemark planterade skogs-

bestånd mest med gran. Från \attenuppsamlingssynpunkt är den förra huvud-

sakligen av vikt.

Skillnaden i skogshänseende mellan de båda områdena är alltså icke så ut-

präglad som det vore önskvärt, men förf. anser det möjligt att korrigera för

Rappenområdets skogsprocent.

De utförda mätningarna äro dels meteorologiska över nederbörd, snötäcke

och temperatur, dels hydrografiska över avrinningen spec. i huvudbäckarna

men också i bibäckarna och källorna, ävensom över halt av lösta och upp-

slammade ämnen, dels detaljberäkningar över infiltration, avrinningshastighet

å olika markslag o. s. v. Förf. diskuterar först resultaten av detaljmätningarna

för att därefter övergå till framställningen av vattenhushållningen. Vid först-

nämnda diskussion låter förf. lik\äl resultaten påverkas av dem, som framgått

ur vattenhushållningen.

I vartdera området funnos trenne nederbördsstationer representerande olika

höjdlägen, och av dessa stationer var en i vartdera området utrustad med
självregistrerande mätare. Av de för nederbördsberäkningen inom Sperbel-

området använda stationerna låg emellertid ingen inom området. Snötjock-

leken mättes vid alla stationerna, varjämte en del extra snömätningar i och

utanför skogen utfördes. Temperaturen uppmättes vid 2 stationer.

Nederbördsbestämningarna visade sig här som så ofta föga tillfredsställande,

speciellt på grund av stationernas läge. Så visade resultaten, att i Sperbel-

området nederbörden skulle tilltaga med höjden, i Rappenområdet däremot

avtaga, och, att i det förra området medelnederbörden .skulle utgöra 1,589
mm, i det senare 1,536 mm. Fn närmare granskning av de skilda stations-

värdena visar, att dessa resultat otvivelaktigt äro felaktiga och förf. uppskattar

den sannolikt riktiga nederbörden i Rappenområdet till 1,657 "''"''i
"''^" anser

sig för objektivitetens skull böra räkna med de funna medelvärdena.

Rörande snömätningarna märkes, att inga snötäthetsbestämningar företagits.

De diskuteras också föga. I medeltal är emellertid snötäckets varaktighet 22

dagar längre i det skogfria Rappenområdet än i Sperbelområdet, vilket torde

sammanhänga med det senare områdets större höjd och förty lägre temperatur

men också med mätstationernas belägenhet. Förf. diskuterar rätt ingående det

intressanta spörsmålet om skogens inverkan på markens nederbördsmängd,

utan att vid litteraturredogörelsen omnämna H. F,. Ha.mi!krgs samt Janssons

och Wf.stm.^xs viktiga resultat. Förf:s mätningar giva det mot Hambergs
stridande resultatet, att snötäcket skulle vara längre i det skogfria området.
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Detta resultat beror på att ile täta skogsbestånden uppsamla snön i stor ut-

sträckning. De skogsmeteorologiska rönen från flera undersökningar rörande

trädens uppsamlingstörmåga anser förf. emellertid och säkerligen med rätta

för mycket missvisande, och han anser, att man ej ur dem lär draga den

slutsatsen, att den vattenmängd, som skogsmarken erhåller genom snöfallen

är i enlighet med mätningarna mindre än vad marken erhåller i det fria

Förf. kritiserar jämväl de vanliga mätningarna över trädkronornas vattenupp

samlande inverkan och den därur antagna stora vattenavdunstningen, sam
kommer för sina områden till det resultat, att vegetationen i Rappenområde
nästan i lika hög grad förhindrar nederbörden att nå marken som skogsvegeta

tionen i Sperbelområdet. Därmed överensstämma också resultaten av under-

sökningarna över vattenhushållningen. Om, såsom skogsmeteorologiska iakt

tagelser visa, i trädkronorna lo—40 % av nederbörden skulle avdunsta, borde

medelavrinningen vara mindre i Sperbelområdet än i Rappenområdet, men
förf. resultat visa, att så ej är fallet. Förf. framhåller jämväl betydelsen av

den i träden i form av dagg och rimfrost utfällda nederbörden, till vilken

hänsyn ej tages vid nederbördsmätningarna. Det synes ref. av förf. framställ-

ning tydligt framgå, att frågan om skogens inverkan på nederbörden i detta

hänseende fordrar nya undersökningar, men också att tillfredsställande mät-

ningar häröver äro mycket svåra att anordna.

Rörande temperaturen i de båda undersökningsområdena framgår det, att

Rappenområdet om vintrarna är kallare än Sperbelområdet, medan i årsmedel

skillnaden är mycket liten (6°,2 i Sperbelområdet, 5°, 8 i Rappenområdet). Med
hänsyn till den lägre sommartemperaturen och högre luftfuktigheten under

träden i skogsområdet, rörande vilka förf. dock icke meddelar några egna
mätningar, drager förf. den slutsatsen, att marken i Sperbelområdets skogs-

område avdunstar mycket mindre än marken i Rappenområdet, och drager

ur vattenhushållningen den slutsatsen, att under 3 sommarmånader det för

vind och sol exponerade Rappenområdet måste avdunsta minst lika mycket
eller mera än Sperbelområdet av incl. dess avdunstning från skogen.

Beträffande de hydrografiska mätningarna utgjordes de förutom de redan

omtalade källmätningarna först och främst av vattenmängdsmätningar, som ut-

fördes dels medelst vattnets uppsamlande i graderat kärl dels medelst över-

fall. De stötte på avsevärda svårigheter såväl vintertiden, då man i regel fick

nöja sig med en uppskattning, som vid flödena, dä man var beroende på
öppnandet av vissa luckor, vilket icke alltid kunde ske i tid. Mätningarna

vid överfallet beräknades med hjälp av Bazins formel, utan att konstantbe-

stämningar gjordes medelst direkt mätning. Också beredde konstruktionen

av en sammanhängande avbördningskurva medelst de uppmätta vattenkvanti-

teterna och de ur Bazins formel beräknade stora svårigheter. Slam- och grus-

transporten bestämdes genom avsättning i samlingsbassänger ovan huvudmät-

ställena.

Vidare utfördes utlörliga mätningar över jordens vattenhalt med hjälp av

markprov. I detta sammanhang betonar förf. frostens betydelse för jordens

uppluckring, till följd varav milda våta vintrar verka förtätande på marken.

Eftersom markens luckerhet i de övre markskikten underlättar vattnets in-

trängande och minskar avdunstningen, kan därför vinterns temperatur spela

en viss roll för avrinningen och vattenhushållningen under vår och sommar.

Rörande vattenhalten framgick det, att sistnämnda tid skogsmarkens övre
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skikt hava mindre vattenhalt än ängsmarken utom under mycket torra somrar,

vilket sammanhänger därmed, att ängsmarken behåller vattnet i sina översta

lager men skogsmarken släpper igenom det till djupare lager.

Beträffande markens genomsläpplighet och insilningstiden framhålles det stora

motstånd, som torr kalmark och torr vegetation göra mot att luktas av vattnet,

något som försvårar och försenar såväl nederbördens inträngande i marken

som dess avrinning på ytan. Detta motstånd är mindre i skogsmarken, som
aldrig blir så torr, men stort, där marken är täckt av gräs och örter. Försök

visade, att det tog 50 gånger längre tid för nederbörden att intränga i ängs-

mark än i skogsmark och att genomsnittligt markytans genomsläpplighet var

7 gånger större i Sperbelområdet än i Rappenområdet.

Rörande betydelsen av det infiltrerade vattnet för avrinningen framgick det,

att i Sperbelbäcken det infiltrerade vattnet spelar en mycket stor roll för av-

rinningen, i det att vid ringa avrinning 73— 83 ?„ av den totala vattenmängden

utgöres av dylikt vatten. I Rappenområdet åter är detta vatten av mycket

mindre vikt, så att vid torra tider vattenmängden t. o. m. minskas på den nedre

sträckan ovan matstället, d. v. s. att tillrinningen från infiltrationsvattnet är

mindre än förlusten genom avdunstning. Genomsnittligt beräknar förf. att i

Rappenbäcken blott 40— 56 % vid liten avrinning utgöras av infiltrations-

vatten. Det framgår härav, att skogsmarken utan tvivel lämnar mera infiltra-

tionsvatten än den skogfria marken, såsom ju också i allmänhet antagits (jml

t. ex. Wallén, Axel, Nederbörd, avrinning och avdunstning i Lagans vatten-

område 2, i Tekn. Tidskr. Väg- och Vattenbyggnadskonst h, 3 1920, s. 19,

26). Än mera framgår detta, om hänsyn tages till källornas betydelse för

Rappenområdets avrinning, i vilket fall förf. beräknar, att blott 20 % av

Rappenbäckens lågvattenmängd härstammar från infiltrationsvatten. I skogs-

marken avrinner i stort sett vatten aldrig på ytan, utan det tränger genast

på djupet till huvudrotnivån.

Rörande skogsmarkens och den skogfria markens avdunstning anför förf. talrika

egna och andras försök. I nmt tal anser han, att kalmark avdunstar c:a 3

gånger så mycket som marken i tät skog. Han beräknar markavdunstningen i

Sperbelområdet till 123 mm, i Rappenområdet till 303 mm. Transpirationen

i Sperbelområdet åter beräknar han till 300 mm, medan motsvarande siffra i

Rappenområdet utgör 134 mm. Därvid utgår förf. frän att skogsträden av-

dunsta 3,000 m' per har, ängs- och åkerväxterna 1,300 m' per har och hed-

vegetationen 630 m' per har. Sammanlagt blir därför avdunstningen i Sperbel-

området 423 mm, i Rappenområdet 437 mm. Förf. betonar, att sålunda i

denna del av Schweiz ängs- och åkerjorden avger minst lika mycket som och

sannolikt mera vatten till atmosfären än skogen, en uppfattning som är be-

tydligt avvikande från exempelvis HomÉns (Jmf. Homi':n Th., Våra skogar

och vår vattenhushållning, Helsingfors 19 17).

Efter dessa detajundersökningar, övergår förf. till den egentliga framställ-

ningen av förhållandet mellan nederbörd och avrinning under olika förhållanden

och belyser den med ett mycket stort antal exempel jämte diagram.

Vid hastig snösmältning bliva högvattenmängderna och totalavrinningen i

skogsområdet betydligt mindre än i det skogfria området, beroende på skogs-

markens stora uppsamlingsförmåga.

Vid häftiga byvädersregn blir maximiavrinningen t Sperbelbäcken ävenledes

betydligt lägre än i Rappenbäcken i regel blott '/., eller '/.,. Högsta vatten-
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mängden uppmättes i Sperbelbäcken till 0,817 ™7^ ' Rappenbäcken till 3,1

m'/s. Den samtidiga totalavrinningen vid dylika flöden är också i Sperbel-

området blott c:a hälften av Rappenområdet. Av byvädersnederbörden avrinner i

regel blott en jämförelsevis ringa del, och avrinningsprocenten är mindre,

ju torrare marken är. I skogsområdet är avrinningsprocenten alltid mycket

mindre än i det skogfria området. Avrinningen är givetvis i hög grad bero-

ende på föregående tids väderlek.

Vid långvariga landregn avrinner däremot en mycket större del av neder-

börden och avrinningsprocenten kan i båda områdena stiga till go %. Maximal-

och totalavrinningen är somliga gånger större i det ena området, andra gånger

i det andra, beroende på markens vattenhalt efter den föregående väderleken

och på regnets förlopp och varaktighet. Dessa olikheter visa, att skogens

magasineringsförmåga mycket litet sammanhänger med trädkronornas inverkan

pä nederbörd och avdunstning. Om marken efter föregående fuktig väderlek

är rik pä infiltrationsvatten, förlorar skogsmarken sin magasinerineringsförmåga

och blir tvärtom mäktig att genom avgivande helt eller delvis av det gamla

vattenförrådet åstadkomma större avrinning än den skogfria marken. Därav

kan det förklaras, att efter ett häftigt långvarigt landregn med stark avrinning

från skogsområdet, marken återfår sin magasineringsförmåga, så att ett nytt

dylikt landregn ej åstadkommer stark avrinning. Förklaringen till dessa in-

tressanta egenskaper hos skogsmarken i förhållande till landregnen anser förf.

ligga däri, att de av vatten fyllda magasinen av den rikliga nederbörden lik-

som pressas ut under hydrauliskt tryck.

Efter långvariga värme- och torrperioder om sommar och höst på i'/» till

3 månader avrinner uti Sperbelomrädet alltjämt 1,6— 4,1 per sekund och km'^,

medan uti Rappenområdet under veckor till månader avloppslöshet inträder,

så att i trakter, där sjöar och glacierer saknas och underjordisk vattentillförsel

ej äger rum, skogen är att betrakta såsom vattenmagasin. Då sålunda skogs-

marken alltid lämnar vatten, anser förf. det orätt att betrakta skogarna såsom

uttorkande marken, såsom man velat göra med stöd av markfuktighetsbestäm-

ningen och mätningar av grundvattenståndet. Också på torravrinningen in-

verkar den föregående väderleken mycket, så att regnbrist och stark avdunst-

ning om våren och försommaren spela större roll för markens och bäckamas
vattenföring om sommaren än högsommarens torka.

Om vintern utövar skogen en mycket stor utjämnande inverkan på avrin-

ningen, i det att vid inträffade töväder mycket mindre vatten avrinner än i

det skogfria området, medan under köld- och torrperioderna skogens vatten-

drag matas mycket rikligare. I Sperbelbäcken nedgick alltså avrinningen vid

de längsta köldperioder ej under 4,1 per sek. o. km-, medan i det andra om-

rådet avrinningen upphörde för veckor. Även under den kalla, torra vinter-

tiden är det alltså skogen, som matar vattendragen.

Förf. behandlar därefter avrinningen per månad, årstid och år i de båda

vattenområdena. Under speciellt april och maj men också september, oktober

och november är avrinningen större i Rappenbäcken än i Sperbelbäcken, i

juni, juli och augusti är den lika, medan om vintern avrinningen är större i

Sperbelbäcken. Korrigeras emellertid nederbördsvärdena anser förf., att för

april—november avrinningsprocenterna äro lika i båda områdena, men att för

sommarmånaderna avrinningen från Sperbelomrädet större än från Rappen-

området. Att skogsavrinningen sålunda enligt förf. åsikt är större under som-
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niaren tillskriver han speciellt, dels att \atten magasinerats från vinter och

vår och dels att avdunstningen från skogsområdet är mindre.

För året erhåller förf. med den korrigerade nederbörden en avrinnings-

procent av 60 % för båda områdena, och drager därav den slutsatsen, att under

lika klimat- och markförhållanden avrinner i dessa trakter om året lika mycket
från skogsmark och skogsfri mark, d. v. s. båda markslagen avdunsta genom-
snittligt lika mycket. Förf. beräknar att av den till 40 % uppgående av-

dunstningen i Sperbelområdet åtgår 1 5 ;» för avdunstning från vegetations-

täckets yttre delar, 20 "^ för transpirationen och 5 % för avdunstning från

marken, medan i Rappenområdet motsvarande procenttal äro 10 %, 6 % och

24 °„ . Förf. sätter dessa resultat i motsats till dem, vilka vunnits ur mät-

ningar av grundvattenståndet, vilka flerstädes visat ett lägre grundvattenstånd

under skogsbestånden, varur man slutit till en mycket stark avdunstning såväl

genom nederbördens kvarhållande i och avdimstning från trädkronorna som
genom transpirationen, och kritiserar dessa mätningar såväl som de slutsatser

man dragit ur dessa.

Vad beträffar slammätningarna hava de givit det resultat, att slamföringen

vid högvatten är betydligt större i Rappenbäcken än i -Sperbelbäcken.

Förf. framhåller slutligen betydelsen av att dessa undersökningar fortsättas

med iakttagande av de förbättringar icke minst beträffande nederbördsmät-

ningarna, som visat sig av nöden, samt påpekar de viktiga resultat av skoglig

och teknisk beskaffenhet som kunna vinnas därur.

Khuru förf. huvudresultat mestadels bekräftat den uppfattning, som man i

allmänhet torde hava ur praktik och teori slutit sig till rörande skogarnas

inverkan på vattenhushållningen, har denna på sorgfälliga direkta mätningar

i naturen grundade bekräftelse givetvis sitt stora intresse och värde. I många
detaljer har förf. också kommit till resultat, som inbjuda tlil fortsatt studium

och diskussion, och arbetet är i detta hänseende av mycket eggande natur.

Framhållas må också härutinnan, att en mångfald rön och iakttagelser icke

kunnat medtagas i denna framställning.

Det väl utstyrda och av fotografier och diagram utmärkt illustrerade arbetet

förtjänar därför att livligt uppmärksammas av mark^ärans, skogsmeteorologiens

och färskvattenshydrografiens idkare.

December 1920. Axel W.allén.

TIDSKRIFTSOVERSIKT.

Skogsskötsel.

Kiefern-Dauerwaldwirtschaft. Untersuchungen aus der Först des Kammer-
herrn von Kalitsch in Bärenthoren. Oberforstmeister Möller. Zeitschrift

fiir Först- und Jagdwesen 1920, h. i, sid. 4— 41.

»Tidskriftsöversikten? i Skogsvårdsföreningens tidskrift söker att, som det

torde framgått av de två senaste årgångarna av tidskriften, så fort som möjligt

meddela korta resuméer av viktiga uppsatser i andra tidskrifter rörande skogs-

bruket. Därför vill referenten också med några rader fästa den intresserades

uppmärksamhet pä Kiefern-Dauerwaldwirtschaft», ehuru Red. hoppas att längre
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fram kunna införa i tidskriften flera utförligare redogörelser för denna nya
VValdwirtschaft, som under det gångna året helt behärskat den tyska tidskrifts-

litteraturen.

I stort sett äro ju tyskarna, åtminstone nordtyskarna, utpräglade trakthug-

gare. I synnerhet är så förhållandet vad tallen beträffar. De använda sig

dessutom föga av fröträd, utan föryngra sina tallbestånd huvudsakligast ge-

nom plantering.

Friedrich von K.^litsch började däremot redan 1884 på sin egendom
Bärenthoren tillämpa ett helt annat skogsbrukssätt för de utpräglade tall-

markerna å egendomen. Han gjorde inga kalhyggen och genomgallrade be-

stånden om möjligt årligen samt verkställde själv alla utsyningarna. Det offi-

ciella tyska skogsbruket tog emellertid ingen hänsyn till von Kalitschs in-

tressanta försök och det var av en ren händelse, Oberforstmeister Möller i

Kberswalde fick höra talas om dem år 191 1. Han började sedan ivrigt stu-

dera det nya skogsbrukssättet, som han kallat »Dauerwaldwirtschaft» och lät

sin assistent Semper verkställa en fullständig uppskattning och inventering av

skogen, som omfattar 635 hektar, därav cirka 500 hektar tallskog. Sempers

undersökningar ha visat, att det nya skogsbrukssättet pä ett förvånande sätt

höjt tillväxten och vad mer är markens bonitet. Orsaken härtill tillskrives

främst förfaringssättet vid avverkningen, i det att allt ris och småvirke fått

kvarligga ä marken för att förmultna. Medan år 1884 marken var fördelad

på bonitet III—V med huvudmassan i bonitet V, fanns 19 13 bestånd i bonitet

I

—

IV med huvudmassan i bonitet III, allt efter Schwappachs bonitetsskala.

Skogens tillväxt har under de 29 år, den blivit intensivt skött, visat sig

vara 6,31 kbm »derbholz» (virke över 7 cm i diam.). Avverkats har 3,32

kbm, men förrådet har stigit med 2,90 kbm per har i medeltal. Uppskatt-

ningarna grunda sig på beräkningar efter noggranna bokföringar.

Även om man är böjd att ställa sig något tvivlande på dessa sifferuppgifter,

sä måste man bli imponerad av uppgifter frän tvänne 60-äriga enligt uppgift

tullt jämförbara' provytor, den ena å Bärenthoren, den andra ä en angrän-

sande stadsskog. Den förra håller på 645 stammar 223 kbm och den senare

]iå 1,130 stammar allenast 163 kbm. Det är påfallande, hurusom staman-

talet i förhällande till Schwappachs produktionstabeller nedbringats till ungefär

hälften vid Bärenthoren, medan tillväxten bibehållit sig eller ökat. Detta för-

hållande visar, som referenten för övrigt vid några föredrag förut framhållit,

att man ej för mycket får lita till produktionssiffrorna i de s. k. > erfarenhets

tabellerna». I samma riktning peka också många av svenska skogsförsöks-

anstaltens försöksytor, vartill referenten hoppas fa tillfälle återkomma.

Vidare skall föryngring ha självmant infunnit sig överallt i beständen och

även i mycket små luckor.

Möller uttalar sig mycket entusiastiskt om det nya skogsbrukssättet, som
han spär all möjlig framgång. -— Sydtyskland har förut sin banbrjtare inom

skogsbruket Cristoph Wagner. Möller jämställer nu med honom Nordtysk-

lands nyblivne banbrytare Friederich von Kalitsch.

När skogsodlingskostnaderna på senaste tid stigit ofantligt, är det ej att

undra på, att många tyska skogsmän med stor entusiasm förorda övergång

till »Dauerwaldwirtschaft». Bärenthoren lär också under den gångna somma-
^ren varit en vallfartsort för de tyska skogsmännen.

För att påvisa det intresse, med vilket det nutida Tyskland följer von
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Kalitschs skogsbruk, \ill referenten blott nu också nämna titlarna pä några

andra uppsatser i ämnet, samtliga publicerade i Zeitschrift fiir Först- und

Jagdwesen

:

Kiefern-Uauerwaldwirtsciuift av landforstmeister Trebeijahu, 1920, h. 5,

sid. 289— 296.

Gedanken iiber die Käreiithorer Wirtschaft av oberförster MOi.i.er h. 5, sid.

296— 301.

Dauerwaldwirtschalt av forstmeister Oberuikck, h. 8, sid. 478—485.

Dauerwaldwirtschaft av oberförster KBERUAni, h. 10, sid. 545— 566.

Zur Kiefern-Uauerwaldwirtschaft a\ forstrat Maerkek, h. 11, sid. 595— 604.

Naturliche Verjiingung und damit Stetigkeit des Waldwesens auf der gan-

zen Waldfläche, av forstmeister Japinc, 1921, h. i, sid. 45— 55.

G. Sch.

Skogsteknologi.

Granvedens halt av cellulosa. Peter Ki.ason. Svensk Papperstidning

192 I, h. I

.

Förf. har förut ingående undersökt granvedens kemiska sammansättning,

varvid cellulosan bestämts efter en metod, som först offentliggjordes 1903.

Härvid användes en sulfitkoksyra, vars sammansättning återgavs med formeln

:

-I u— C<7 SO.^-\-o,ib n S0„— g,2, i!' ^"O och 29,8^. total SO.^ per Q varav 9,8^
utgör helfri SO.^. Temperaturen var 108° (toluolbad). För att förbättra me-

toden började förf. äter för fem år sedan arbeta med densamma.
Koksyran framställas lämpligast av natriumbisulfit och saltsyra resp. svavel-

syra. De inverka på varandra enligt följande formel:

IISO^OXa-YHCl=NaCl-irIhO-\-SO.^. Koktemperaturen har varit 100°,

koktiden sammanlagt 8 dagar. När ligninet är fullständigt utlöst bliva de

pinnar, som kokats, skimrande och genomlysande, men efter torkning ogenom-
skinliga, rent vita och för känseln ungefär lika styva som före kokningen,

oaktat de förlorat närmare hälften av sin vikt. Särskilt intresse förtjänar föl-

jande serieprov på granved:

.^ntaI årsringar i
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Skogsekonomi.

Ist die Herabsetzung der Umtriebszeit und die Verminderung des

Holzvorrats in den Sächsischen Staatsforsten zulässig? Dr Martin.

Tharandter Forstliches Jahrbuch, 6 Haft igjo.

Det tyska rikets bekymmersamma ekonomiska läge tvingar till utnyttjande

a\ alla resurser, och bland andra åtgärder för åstadkommande av ökade in-

komster har påbjudits höjd avverkning å statsskogarna. Men ej nog härmed,

utan man tänker t. o. m. på en radikal omläggning, varigenom en mängd
kapital skulle uttagas ur skogarna, vilka därefter skulle arbeta med kortare

omloppstider, mindre skogskapital och lägre inkomster men till gengäld med
högre räntabilitet än nu.

Ett rykte går, att ett förslag föreligger, som går ut på att i Sachsen lägga

en räntesats av 5 % till grund för skogshushållningen. Dr Martin har nu

tagit till orda för att varna för dylika planer, som han anser innebära myc-

ket allvarliga risker. — Han påpekar, att man har skäl för att i skogsbruket

räkna med lägre räntefot än den allmänna och meddelar följande siffror över

räntabiliteten i de sachsiska skogarna under gångna tider:

1854— 63 1864— 73 187.^— 83 1884— 93 1894— 1903
2,15 2,5.1 2,5: 2,41 2,22 ",

Martin framhåller vidare, att om det någonstädes är olämpligt att genom-
föra en nedsättning av omloppstiderna, så är detta just fallet i Sachsen, där

förråden redan äro låga tack vare de markränteprinciper, som tillämpats, och

han meddelar följande intressanta jämförelse över den procentuella ålders-

klasstördelningen med avseende på arealen i olika delar av Tyskland, då

varje åldersklass omfattar 20 år:

Åldersklass I II III W V VI--00

Hela Tyskland 19,6 18,3 18,7 15,(1 12,4 15,4 %
Preussen 20,0 18,2 19,2 14,8 12,4 15,4%
Bayern 16, j 16,2 16,1 16,9 13,5 21,0 '/„

Wiirtemberg 22,1 21,0 16,8 14,5 13,0 11,7^0
Sachsen 27,2 22,3 23,9 16,4 6,6 3,6 "<,

Som synes har Sachsen de lägsta sparade förråden, vilket ju är helt natur-

ligt i Presslers hemland. Martin framhåller, att skogsmännen i Sachsen i

senare tider börjat reagera emot den skogsskötsel som markränteläran fört

med sig och kommer till den slutsatsen, att en ytterligare sänkning av om-
loppstiderna och ett förminskande av skogskapitalet i Sachsen icke bör fa

ifrågakomma. S. P.

NYUTKOMNA BÖCKER.

Amilon, J. a.: Sveriges prästskogar. En skoglig och administrativ utred-

ning. Efter uppdrag av kyrkofondskommittén utarbetad. Stockholm 1920.

229 sid. -f- I karta och 3 tabellbilagor. Pris kr.
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Andersson, Nii.s: Skogarna och träindustrin. Utredningar och socialiserings-

förslag. Borlänge 1920. Övre Dalarnas tidningsförenings tryckeri. 47

sid. 8 fig. Pris i krona.

Elkving, Alukrt: Räknee.vempel för ungdomsskolor och till självstudium.

Skogen. Stockholm 1920. .\.-H. Magn. Bergvalls förlag. 57 sid. +
12 sid. facit. Pris 1,85 kr.

Hanskn, Arvid: Socialisering i teori och praktik. Overs. från norskan av

Alice Wallf.nius. Stockholm 1920. 359 sid. Frams förlag. Pris

6,25 kr.

K.KMNER, N. A.: Lövvedborren (Aiiisandrus dispar F.). (Medd. n:o 202 från

Centralanst. f. försöksväsendet pä jordbruksområdet. Kntomol. avd. n:o

36.) Linköping 1920. 8 sid. 7 fig.

-Meddelande från pai)persmassekontoret.

N:o 18, d. '^/, 1920. Undersökningar i samband med alkalikok av ved

av Erik W..\HLBERr.. 6 sid.

N:o 20 d. '9^7 1920. [Om gemensamt reningsverk för biprodukter från

cellulosafabrikerna] av S. M.agnusson, S. S.-^NDiiERO, Hilding Bergstro.m

och HiGO Wallin med bilagda förslag till .stadgar för Cellulosafabriker-

nas Biproduktsförening u. p. a. av G. Husei.ius advokatbyrå. 8 sid.

N:o 24 d. '"Iiz 1920. Tag \ara på kalorierna även om de äro av låg

temperatur! Tag reda pä hur mänga sädana kalorier, som bortgå. 5 sid.

(Övriga meddelanden under året ej tryckta och ej otficiella).

Nordens årsbok 1920 utgiven av Norden, Dansk Förening for Nordisk Samar-

bejde, Norden, Norsk förening for nordisk samarbeide och Norden, Svensk

förening för nordiskt samarbete genom Jen.s Möller, Frederik Paasche

och Nils Herlitz. Stockholm 1920. 312 sid., 3 kartor, 29 porträtt

och 30 övriga illustrationer. Pris 7,50 kr. (till medlemmar allenast 3

kri. Innehåller bl. a. Sven Luhkck. Nordens kraft- och bränslefrågor,

s. 147— i6g.

NoRiiyuisT, Magnus: Kuberingstabell för resmilor i metermått. Falun 1920.

Eget förlag. 4 sid. å kartong. Pris i kr.

Riksdagen (lagtima) 1920 med bihang urtima riksdagen 1919. Översikt av

Martin Seth. Uppsala och Stockholm 1920. 358 + 93 sid. Pris 2 kr.

RosENius, Paul: Sveriges Fåglar och Fågelbon. Lund 1920. H. 22— 25.

Pris 5 kr. Med h. 27 är första delen av detta betydande arbete avslu-

tat. Andra delen med ny paginering vidtager. Färglagda bilder av dr.

(;. Svenander komma att i särskilda kartonger liksom häftena att utsändas

från förlaget, varför med bindning av första delen ännu bör anstå-

Påminnelser om Jagtlagarna och Jagtvården, Skogen och Fisket med nya frid-

lysningstabellen, utgivna av Jagtsällskapet i Oöteborg jämte skogsvärds-

styrelsen i Göteborgs och Bohus län. .\lmanack för år 192 1. Västerås

1920. Vanlig almanack 40 sid. samt 54 interfolierade blad.

Stadgar för skogssällskapet. Av Kungl. Maj:t fastställda den i oktober 1920.

Göteborg 1920. 6 sid.

Sveriges officiella statistik. Socialstatistik. Arbetartillgång, arbetstid och arbets-

lön inom Sveriges jordbruk är 1919 av K. Socialstyrelsen. Stockholm

1920. 68 sid. 2 kartogram. S:o. Pris 50 öre.
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Adrian, A.: Cubage des bois abattus, des bois en grume, d'aprés la circon-

férence et le diamétre des bois équarris. Debit et équarissage des bois.

Cubage et estimation des bois sur pied. Conversion du volume reel.

Neuviéme edition. Paris 1920. Librairie Berger- Levrault. 214 sid.

Pris bunden 7,50 fr.

Annali del R. istituto superiore forestale nazionale Firenze. \'ol. V. Anno
1919— 1920. Firenze 1920. 286 sid- 4:0. Innehåller bl. a. Piccioi.i,

L.: Provenienza, estrazione e valöre delle sementi di conifere. S. 1—96.
Bertog, Hf.rmann: Die BeschafFung des Kieternsamens insbesondere seine

Selbstgewinnung. Neudamm 1920. I. Neumann. 124 s. Pris 7,50

mark + 30 % .

CoLTMAN-RoGERS, Charles: Conifers and their Characteristics. London 1920.

John Marray. 333 sid. 4 fig. och 4 planscher. Pris bunden 22 kr.

Cardot, E. : Petit manuel ä lusage des sociétés scolaires pastorales- forestié-

res de Franche- Comté. Nouvelle edition. Besancon 1920.

Debes, Inge; Socialisering. I. Österrike. Kristiania 1920. .Steenske Forlag.

170 sid. Pris 10 kr.

DiESELYS, C. E.: Erfahrungen aus dem Gebiete der Niederjagd. 8. Aufl. Neu-

damm 1920. 616 s. J. Neumann. Pris bunden 30 mark + 30 %.
v. DoMBROwsKi, Ernst Ritter : Tannenrauschen aus deutschem Wald. i 2

Aufl. Neudamm 1920. J. Neumann. 251 s. Pris bunden 9 mark +
3° %-

Aus der Waldheimat. Deutsche Wald-und Jägermärchen fiir jung und
alt. 2. Aufl. illustr. H. R. Schulze. Neudamm 1920. I. Neumann. 250
s. Pris bunden 9 mark + 30 %

.

EiLERS, Konrad: Handbuch der praktischen Schusswaffenkunde und Schiess-

kunst fiir Jäger und Sportschtitzen. 2 Aufl. Berlin 1920. Paul Parey. 396
s. 8:0. Pris bunden 36 mark +25 %.

Fels, Erwin: Die Verwendung der Sicherheitssprengstotfe in der Land- und
Forstwirtschaft. Munchen 1920. I. F. Lehmanns Verlag. 39 s. Pris

2,50 Mk.
FiTSCHEN, Josr: Gehölzflora. Ein Buch zum Bestimmen der in Deutschland

und den angrenzenden Ländern wildwachsenden und angepflanzten Bäume
und Sträucher. Leipzig 1920. (luelle u. Meyer. 221 s. Pris bunden 15 Mk.

FYoericke, Kurt: Der Jäger. Ein Jagdbiichlein fiir Anfänger. Stuttgart 1920.

Franch'sche Verlagsbuchhandl. 109 sid. Pris bunden 9,80 Mk.
Hatton, John H. : Live-stock grazing as a factor in fire protection on the national

forests. U. S. Dep. of Agr. Circ. 134. Washington 1920. 11 sid. 9 fig.

och I karta.

HuFFEL, G. : La forét sainte de Haguenau en .Alsace. — Notice historique

et descriptive. 164 sid. med 6 pl. Pris 12 Frcs.

HuFNAGL, Leopold : Handbuch der kaufmännischen Holzverwertung und

des Holzhandels. Fiir Waldbesitzer, Forstwirte, Holzindustrielle und

Holzhändler. 7. Aufl. Berlin 1920. Paul Parey. 8'o. 400 sid. 29 fig.

Heje's lommealmanak for skogbrukere 1921. 9. Aargang. Kristiania 1920.

Pris bunden 5.50 kr.

Innberetning om det norske skogvesen og endel andre under landbruks-

departementets skogkontor henhorende anliggender for kalenderaaret 1919.

Avgitt av Skogdirektoren. Kristiania 1921. 98*+ 130 sid.
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Isi, John: The United States torest i)olicy. New Haven 1920. Yale Univcrsity

Press. 395 sid. + i karta. Pris bunden 22.50 kr.

K AKOTH, Hans: Walderinnerungen des alten Forstmeisters. Leipzig (utan årtaH.

R. Voigtländer. 8:0. 204 sid. Pris bunden 18 Mk.

laws relating to Fur-Bearing Aniinals igao. A Summary of l.aws in the United

States, Canada und Newfoundland, Relating to Trapping, Open Seasons,

Propagation, and Bounties. U. S. De]), of Agr. Farmers' Bulletin 11 65.

Washington 1920. 32 sid.

I.iiiKRSTRUMPF: Der Fuchs, seioe Jagd und scin Fång. 4. Aufl. Neudamm 1920.

J. Neumann. 112 s. 8:0. Pris 7 Mk (+3o°o).

Mkerwarth, Herjiann, och Soffel, Karl: Lebensbilder aus der Tierwelt

Europas. Leipzig 1920. R. Voigtländer. 64 tavlor. Bunden ^;^ Mk
Mitteilungen (Jahrbuch) der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft iq2o.

Langensalza 1920. 408 s. ni. talr. illustr.

MiTSCHERLKH, EiLH. Alfred : Bodenkundc fur Land- und Forstwirte. 3. Aufl

Berlin 1920. Paul Parey. 355 s., 37 fig. Pris bunden 36 Mk + 25 "r, .

NiRSCHL, J.: Die Forstwirtschaft in Niederländisch- Indien. Band 6 a\

,,Auslandwirtschaft in Einzeldarstellungen". Leipzig 1920. K. F. Koehler.

120 s. 8:0 och en skogskarta över Java.

NvGAARD, Julius: Skogalmanak 1921. 272 -f XX sid. Kristiania 1920. I

kommission hos Gröndahl & Son.

Oppermann, a.: Studier över Bogebrsnde. Ssertryk av senere udkomniende

del av Bind VI av det forstlige Forsngsvjesen i Danmark. Kobenhavn 19:; o.

22 sid.

Pearson, R. S. : Note on Pyinma, Ajhar or Jarul Wood, Lagerstroemia Flos Reginae,

Retz. Calcutta 1920. Forest Bulletin no. 40. 19 sid., 2 planscher, därav

en med träprov.

Personal-Verzeichnis der sächsischen Staats-Forstverwaltung auf das Jahr 1920.

Dresden 1920. E. Heinich. 80 s. Pris 7.50 Mk.

v. Raesfeld, Ferdinand: Die Hege in freier Wildbahn. Ein Lehr- und Hand-

buch fur Jäger und Jagdbesitzer. Illustr. v. Karl Wagner. Berlin 1920.

Paul Parey. 643 s., 211 fig. Pris bunden 30 Mk + 20 %.
Das Rotwild. 3. Aufl. Berlin 1920. 603 s. med 180 fig. och 6 tavlor.

Paul Parey. Pris bunden 75 Mk + 25 %.
Das deutsche Weidwerk. Ein Lehr- u. Handbuch der Jagd. 3. AuH.

Berlin 1921. Paul Parey. 696 s. Pris bunden 80 Mk. + 25 %•
Rubner, Konrad: Die Bewegung der Holzpreise in Deutschland vom Beginn

des Weltholzhandels bis zum Weltkrieg. Neudamm 1920. J. Neumann.

124 s., 30 tavlor med kurvor. Pris kart. 20 Mk + 4o%-
ScHRöDER, Geor(;: Die Lärche nach ihrer besonderen forstlichen Eigenart,

ihrer Bedeutung fiir den deutschen Waldbau und ihrer niitzlichen Verwendung

in unseren Waldgebieten. Ein Hilfsbuch fiir Waldbesitzer, Forstbewirtschafter

und Holzhändler. Könitz i Thiir. 1920. Hermann Heck. Pris 3.50 Mk.

Slhäkf, Ernst: Wildfutter- und Remisenpflanzen und ihre Verwendung im

Revier. Berlin 1920. Paul Parey. Pris 4.50 Mk-)-25 % .

ScHUPFER, V. : Grundriss der Forstwissenschaft fiir Landwirte, Waldbesitzer

und Forstleute. 2. Aufl. Stuttgart 1920. Eugen Ulmer. 274 s., 53 fig.

Pris 28 Mk.
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Skogbrukstellingen. Instrukjon vedkommende innsamling av avvirknings- og
arealopgaver. Kristiania 1920. 8 sid.

Sterreti', William DutiT : ^acV Pine (Piiius banhina). U. S. Dep. of Agriculture.

Bull. 890. Washington 1920. 47 sid. 33 fig.

Taksering av Norges skoger utfört av Landsskogtakseringen. I. 0stfold fylke.

Utarbetad av Olae Skbien och Aasmund Vigerist. Hamar 1920. 1 1 2 s.

med 14 fig. i texten samt i kartplansch.

Weiss-Hebenstreit, Wilmfried: Sprengmittel und Sprengarbeiten. Eine Auf-

stellung der gebräuchlichsten, z. T. neuen Siirengmittel nach ihrer Be-

zeichnung, Klasse, Eigenschaft, Zusammensetzung und Verwendung.

Miinchen 1920. I. F. Lehmann's Verlag. 123 s., 51 fig. 8:0. Pris

bunden 10 Mk.
WiLDA, Hermann: Das Holz. Aufbau, Eigenschaften und Verwendung. 2 Aufl.

Berlin 1920. Walter de Ctruyter. 154 s. liten 8:0. Pris bunden 2.10 IVIk

+ 100 %

.

WiLSON, Ellwood: A few Facts about the Laurentide C:o limited. Gand mére>

Quebec. Canada 1920. 15 sid. 14 fig. Innehåller: Power Development,

Wood Department, Groundwood Department, Sulphite Department, Paper

Department, Finishing and Shipping Department, Forestry Department,

Town Development.

VoiGT: Excursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. 8. Aufi. Leipzig 1920.

Quelle u. Meyer. 297 s. 8:0. Pris bunden 20 Mk.

MEDDELANDEN FRÅN SKOGSBIBLIOTEKET. N:o 9.

Ur bokförvärvet till Skogsbiblioteket, i okt. 31 dec. 1920.

Allmän skogsvetenskap och skogsskötsel.

KnRGMANN, W.. Die Begriindung uiid Erzieliuiig von Holzbeständen. Fur Waldbesitzer„

Först- und Landwirte und fur jungere Porstleute zur Unterweisung in waldbaulichen

Praxis. Zugleich 4:e gänzl. umgearb. Aufl. von Urff, Forstkulturen. Berlin 1920. 8:o>

Brown, J., The forester. A practical treatise on the planting and tending of forest trees

and the general management of woodland estates. 6 th ed. enlarged by J. NiSEET
Vol. I— 2. Edinburgh and London 1894. 8:0.

Ekman, W., .Skogshushållningen och den träförbrukande industrien. Gävle 1920. 4:0,

(Särtr. ur Festskrift utg. med anledning av Tekniska Föreningen i Gävle 25-ärs-jubi~

leum 23—25 sept. 1920.)

Erdeman, c, Ekonomiska anmärkningar om barrskogens vård. Akad. avh. Uppsala

1804. 8:0.

F'orest resources, The, and industries of Newfoundland. Memorandum prepared for the Bri-

tish Empire Forestry Conference, London, July 1920. London 1920. 4:0.

Nordwall,
J., Academiskt Försök om Skogarnes Besparing, Akad. avh. Uppsala 1770. 8:0.

Tearson, k. S., Note on Pyinma, Ajhar or Jarul wood, Lagerstroemia Flos. Reginae Retz.

Calcutta 1920. 8:0. (Forest bull. No. 40, i9?o."i

.SCHWAPPACH, A., Beiträge zur Kenntnis der Wachstumsleistungen von Pseudotsuga Doug-
lasii. Wendisch-Wilmersdorf 1920. S:o. (.Sonderabdr. aus Mitteil. d. deutsch. den-

drol. Gesellschaft. Nr. 29, 1920.) (Gåva av förf.)

— Untersuchungen ilber die Zuwachsleistungen von Eichen-Hochwaldbeständen in Preus-

sen. Teil 2 (1906— 19). Neudamm 1920. S:o.

Sterrett, W. D., Jack Pine. Washington 1920. S:o. (U. S. Departm. of agriculture.

Bull. No. 820. Contr. from the Forest Service.)

Timber d^pletion and the answer. Washington 1920. 8:0. (U. S, Departm. of agricul-

ture. Departm. cir. 112. Contr. from the Forest Service.)
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Wehok, r., Vejledning i Behandling af sm;ia Skovejciulomnic Liig. af Dansk Skovlorcning.

Köbcnhavn og Kristiania 1920. 8;o.

Verhältnisse, Die torstlichen, der Sclnveiz. llerausgegeben von Sch\vi'i;orischen Korslverein.

ZUrich 1914. 8:0.

Skogsteknologi.

Hawes, a. F., Coopcrative niarkcting ol woodland prodncts. Washington 1920. 8:0

(U. S. Departm. of agriculture. Farmers bidl. 1 100.)

RONGE, E. W., Huggning och körning av timmer (sågtimmer, pappersved m. ni.) Tvåpris-

system baserat på stycketal och verklig kid>ikmassa för beräkning av ackordspris och
avverkningskostnad. 2:a tillök, upp!. Ljusdal 1920. 8:0.

Teesdale, L. v.. Manual of design and installation of Forest Service water spray dry kiln.

Washington 1920. 8:0. (U. S. Departm, of agriculture. BuU. No. 894. Contr. from

the Forest Service.)

Utredning ang. kolvedtillgången i Norrlancl och Dalarna ni. m. verkställd av Malnikommis-
sionen och Jernkontoret. Stockholm 1919. 8:0.

Skogslagstiftning, skogspolitik och skogshistoria.

]>etänkanden, Kronolägenhetskominissionens. Betänkande med förslag till lag om besittnings-

rätt for obegränsad tid till kronojord och annan publik jord m. m. D. 2. Stockholm
1920. 8:0.

Betänkande över Skogslagstiftningskommitténs lagförslag av den 9 december 191 8, avg. av

kommitterade, utsedda å mötet mellan skogsvårdsstyrelserna i riket den 25—28 nov.

1919. Stockholm 1920. 8:0.

GuYOT, Ch., I,e reboiscment et la conservation des foréts privées. Commentaire de Tar-

ticle 3 de la loi du 2 juillet 1913 et du titre 11 du décret du 26 novembre 19 iS.

Nancy—Paris—Strasbourg 1920. 8:0.

Mitteilungen iiber die Wirtschaftsergebnisse der liraunschweig. Forsl^erwaltung. Braun^

schweig 1920. 4:0.

Försöksväsen.

Meddelelser fra Det norske Skogforsoksvassen. Utg. av Skogforsoksvassenet under red. av

Erling .\rciier. H. i (1920). Kristiania 1920. 8:0.

Meddelelse fra Vestlandets forstligc försöksstation. Nr. 3. Beretning om stationens virk-

somhet i 1917, lOiS, 1919. Bergen 1920. S:o.

Undervisning

Baltimore. The John Hopkins Lniversity circular. 191S: 5— 10, 1919: i— 10, 1920: i.

Baltimore 1918— 20. S;o.

Berättelse om verksamheten vid .\lnarps lantbruks- och mejeriinstilut samt .\lnarps lantbruks-

skola och egendom år 1919. Malmö 1920. 8:0.

Skogshögskolans katalog. Höstterminen 1 920. .Stockholm 1920. .S:o.

Stockholms högskola under läsåret 19 19—20. Berättelse utg. av lärarrådet. Stockholm

1920. 8:0.

Katalog för höstterminen IQ20. Stockholm 1920. 8:0.

Botanik.

ASCHEKSON, 1'. und Gr/ebner, b., Synopsis der milteleuropäischen Flora. Lief. 9S— 99,
100. Leipzig 1920. 8:0.

Bonnier, G., Les plantes des champs et des bois. Paris u. å. S:o.

Bornemann, F., Kohlensäure und Pfianzenwachstum. Berlin 1920. 8:0.

Britton, N., North American trees, being descriptions and illustrations of the trees growing
indepcndently of cultivation in North America, North of Mexico and the West Indies.

With the assistance of J. A. Strafer. London 1908. 8:0.

Coi.TMAN-KoGERS, Ch., Conifers and their characteristics. London 1920. 8:0.

Fitschen, J.. (iehölzflora. Ein Buch zum Bestimmen der in Deutschland und den angren-
zenden Ländern wildwachsenden und angepflanzten Bäume und Sträucher. Leipzig

1920. 8:0.

2 Skogs-.'!irdsförem„gcns Tidskri/t IQH. Serien B.
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Hansen, a., Die Ptlanr.endecke der Erclc. Einc allgejneinc Pflanzengeographie. Leipzig

und Wien 1920. 8:0.

LöDMAN, M. L., Om Trän och Buskar i allmänlict. Akad. avli. I.und 1781. 8:0.

Maxwell, H., Trees. A woodland notebook containing observations on eertain liritish and
exotic trees. Glasgow 191 $ 8:0.

\Vebei{, F., Studien ilber die Ruhepcriode der Holzgewächsc, Wien 1916. 8;o. (Aus
dem Sitzungsbericiit d. K. Akad. d. Wiss. in Wien. Mathem.-naturw. Klasse. Abth.

I. Bd. 125: 5—6.)

Zoologi.

Cederströ.M, c. g.. Om de i trakten af CarLtad förekommande fogelarter. .\kad. afh

Upsala 1851. 8:0.

Chittenden, F. H. and Marsh, H. O., The bean ladybird. Washington 1920. 8:0

(U. S. Departm. of agriculture. BuU. 843. Contr. from the Bureau of Entomology.)

Herbert, F. B., Cypress bark scale. Washington 1920. 8:0. (U. S. Departm. of agri

culture. Bull. 838. Contr. from the Bureau of Entomology.'

INGERSON, H. G. and RuNNER, G. A., Control of the grape-berry moth in N. Ohio
Washington 1920. 8:0. (U. S. Departm. of agriculture. Bull. 837. Contr. from the

Bureau of Entomology.)

JÄGERSKIÖLD, L. .•\. och KoLTHoFF, G., Nordens fåglar. Med bilder av Olof Gylling

H. 42. Stockholm 1920. Fol.

White, g. F., .*\merican foulbrood. Washington 1920. 8:0. (U. .S. Departm. of agri

culture Bull. 809. Contr. from the Bureau of Entomology.)
— European foulbrood. Washington 1920. 8;o. (U. S. Deparim. of agriculture. Bull.

810. Contr. from the Bureau of Entomology.)

WiLDERMUTH, V. L., The Alfalfa Caterpillar. Washington 1920. S:o. lU. S. Departm. of

agriculture. Farmers' bull. 1094.

Klimatologi och marklära.

HöGHOM, A. G., Fennoskandia (Norwegen, Schvveden, Finnland). Heidelberg 1913. 8:0.

(^Handbuch d. regionalen Geologie. Bd. 4: 3.)

Odén, Sven, Die Huminsäuren. Chemische, physikalische und bodenkundliche Forschungen.
Dresden und Leipzig 191 9. 8:0. (Sonderausg. aus Kolloidchem. Beihefte. Bd. II.)

(Gåva av förf.)

Statens Meteorologisk-hydrografiska anstalt. Meddelanden. Bd. i: i. Westman, J., Starke

der Sonnenstrahlung im mittelschwedischen Ostseegebiel. März 1918—Mai 1919. Ny-
köping 1920. 4:0.

Årsbok. I (1920 : i, 3. Stockholm 1920. 4:0.

Kemi och fysik.

Pregl, F., Die quantitative organische Mikroanalyse. Berlin 1917. 8:0.

PöscHL, V., Einftihrung in die KoUoidchemie. 5:0 verbess. u. \^ermehr. Aufl. Dresden und
Leipzig 1919. 8:0.

Jakt och fiske.

Fiskerilexikon, Svenskt, utg. av Carl H. Schager. Stockholm 1920. 8:0.

Hemberg, E., Jaktbara däggdjurs gångarter och spår. Tillök, o. förbättr. uppl. Stockholm

1920. S:o.

Hollgren, c. A., Det nya jaktförslaget med kommentarier och med tillägg om kontrollen

och rättsskipningen i afseende å jakten äfi'ensom med prejudikat i jaktfrågor. Halm-
stad 191 1. 8;o.

Jaktlexikon. Praktisk uppslagsbok för jägare och naturvänner utarb. av Alarik Bfhm.
Stockholm 1920. 8:0.

Schreeber, t., Svenska jaktens litteratur intill år 1900. Försök till en bibliografisk för-

teckning. Stockholm 1920. 8:0.

Geografi.

Danmark. Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udg. ved Daniel Bruun,

under Medvirkning af en Rrekke Fagmasnd. Bd. 3. Köbenhavn og Kristiania 1920. 8:0.

Vmcr, Tidskrift utg. av Svenska .Sällskapet för Antropologi och Geografi. -Arg. i (1S81)

—39 (1919). Stockholm 1S81— 1919. 8:0.
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Naturskydd

Kciträge zur NalurilcnUnialpllcge, lierausgcgeben von H. CoNWKNTZ. Bd. I— 7. Berlin

1910—20. 8:0.

CoNWKNTZ, II.. Faror som hota det naturliga landskapet jämte dess växt- och djurvärld.,

särskildt i Sverige, samt förslag till landskapets skydd. Föredrag. Stockholm 1904.8:0.

Die Pllegc der Naturdenkmäler im Waldc. Vortrag. Danzig 1906. 8:0. (Sonderabdr.
aus d. Bericht iiber die VII Hauptversammlung d. deutsch. Forstvereins.)

Naturschutzgebietc. Vortrag. Leipzig 191 1. 4:0. (Sonderabdr. aus Natur. Jahrg. 3

(191 i): 1—2).
— Mitteilungen iiber die Eibe. besonders uber die Dichtigkeit ihres Auftretens. Leipzig

1912. 8:0. (Sonderabdr. aus Bot. Jahrb. fur Systematik, Pflanzengeschichte u. Pflan-

zengeographie. Bd. 46:5.1
Exposé sur la protection nationale et internationale, de la nature. Berne 1914. 4:0.

(Conférence internationale pour la protection de la nature. Berne 1913.)
Naturskydd vid planläggning och utförande af industriella anläggningar. Föredrag.
Stockholm 1915. 4:0. iGåva av förf.)

Naturdenkmäler, Vorträge und .\utsätze, herausgegeben von der Staatlichen Stelle filr Natur-
denkmalptlege in Preussen. Ud. I— 3: 2. Berlin 1915— 19. 8:0.

ScniNZiNGER, Oedlandaufiforstung in Verbindung mit Vogelschutz. Vortrag. Stuttgart 1910.
8:0, (Bund fiir Vogelschutz.) iGåva av prof. H. Conwentz.)

Statistik.

Arealinventeringen och husdjursräknirgen den i juni 1919. Av K. Stat. Centralbyrån. 1.

Stockholm 1920. (Stat. Medd. Ser. A. Bd. Ill: 2.)

Kristiania. Landbruksdepartementet. Landbrulcsdirektorens årsberetning. Tillsegg A—j,

L— P. Kristiania 1920. 8:0.

Statistik, Stockholms stads. I. Årsbok. Statistisk årsbok för Stockholms stad. Arg. 5

1

(1920). Stockholm 1920. 4:0.

II. Kommunalförvaltning. Berättelse ang. Stockholms kommunalförvaltning. Arg. 51

(1920). Stockholm 1920. 4:0.

Statistik, Sveriges officiella. Industri och bergshantering. Industri igiS. Berättelse av
Kommerskollegium. Stockholm 1920. 8:0.

Årsbok för Sveriges kommuner. Utg. av Kungl. Stat. Centralbyrån. Arg. 3 (1920). Stock-

holm 1920. 8:0.

Diverse.

Acta Academiae Aboensis. Humaniora I. Abo 1920. 8;o.

Adelskalender. Sveriges ridderskaps och adels kalender. Utg. av Claes C:son Lewenhaupt.
Uppl. 44(1921). Stockholm 1920. 8:0.

Almanack för Västmanlands län 1921. Innehåller bl. a. Påminnelser om skogen, jakten och
fisket. Västerås 1920. 8:0.

Andersson, G., Kraft och kultur. Kol. petroleum, vattenkraft och vind i människans tjänst.

D. I. Stockholm 1920. 8:0.

Ingeniörsvetenskapsakademien. Meddelande. Nr 2. RicHKRT, J. G., Tekniskt-vetenskaplig

forskning i England. F.rfarenheter frän en studieresa. Stockholm 1920. 8:0.

Matrikel över Sveriges privatanställda skogs- och flottningstjänstemän. Utg. av Sveriges

Skogsägareförbund. Stockhcilm 1920. 8;o.

Släktkalendern, Svenska. Utg. av G. Elgenstierna. Arg. 8 (1920—21). Stockhohn
1920. 8:0.

Svedberg, The., Arbetets dekadcns. Naturvetenskapliga essayer. 2:a tillök, uppl. Stock-

holni 1920. 8:0.



ÄTRÄVARUMARKNADEN

Sedan min närmast föregående rapi)ort hava törhiillandena sä till vida för-

sämrats, att marknaden nu kan betecknas såsom fullständigt livlös. Det torde

praktiskt taget knappast vara gjort ett avslut sedan nyåret, och inga som
helst tecken till ätervaknande affärslust hava ännu visat sig.

Anledningen till den fullständiga stiltjen i trävaruaffärerna är först och

främst den allmänna förlamningen av handel och industri över hela världen.

Denna beror ju av mänga orsaker och icke minst av den rådande föreställ-

ningen, att alla varor måste gå ned i pris och att den därför är klok, som
först avvaktar prisfallet och därefter köper. När tiden är inne härtill, blir

ju under sådana förhållanden en spekulation, och uppfattningen om, när botten

är nådd, måste bliva tämligen subjektiv.

Ett studium av den utländska fackpressen visar, att man på allt sätt vill

skapa en opinion för ett kraftigt nedtryckande av trävarupriserna. Timber
Trades Journal vill i en ledande artikel i senaste numret göra gällande, att

England bör betraktas som den enda säkra avnämaren av svenska och finska

varor. Det påpekas, att pä grund av valutaförhållandcna Frankrike, Belgien

och Tyskland tydligen äro utom konkurrens. Spanien, Holland och Dan-
mark anses ej heller, åtminstone för närvarande, vara hågade för affärer.

Vidare vill den åberopade tidningen framhålla, att en del ryska varor finnas

tillgängliga och att någon utväg att få dem över väl alltiil skall kunna åstad-

kommas. Artikeln är med ett ord synnerligen tendentiöst hållen och riktar

sig åt både köpare och säljare. Avsikten att nedsätta modet på säljarna är

ju tydlig.

Någon annan ställning torde för närvarande icke finnas att för säljarna

intaga än att helt ställa sig avvaktande. Att ett prisfall redan föreligger är

ju en ofrånkomlig sak, men läget skulle helt säkert ytterligare försämras, om
utbud nu skedde i tanke att därigenom köplusten skulle stimuleras. Först

behöva nog de storpolitiska förhållandena ordnas, framför allt frågan om
Tysklands skadestånd till de allierade. Och vidare måste en omsättning av

lagren . av trävaror i utlandet i viss utsträckning ske, innan lusten att köpa

nya varor kan inträda.

Den 29 januari 192 i. —m.
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UR 1921 ÅRS STATSVERKSPROPOSITION.

Ordinarie staten för Skogshögskolan bibehålies med oförändrat belo|)p av

224,800 kronor.

Till diverse behov vid skogshögskolan begäres å tilläggsstat för år 192

1

6,200 kr. och å extra stat för 1922 50,300 kr., därav till praktiska övningar

13,287 kr., till expenser 14,600 (till bokinköp ät skogsbiblioteket begäres

ett med 5,600 kr. förhöjt anslag), till studieunderstöd 1,200 kr. och till två

docentstipendier 10,000 kr., till två assistenter 2,000 kr., till botaniskt labora-

torium 7,940 kr. och till kurs i förvaltningskunskap 1,200 kr. -Som per-

sonligt älderstillägg åt extraläraren G. Grönberg begäres fortfarande å extra

stat för är 1922 500 kr.

Beträffande Statens Skogsförsöksanstalt föresläs, att det eiitomologiska

laboratoriet ombildas till en självständig avdelning med en professor till före-

ståndare. Härigenom begäres en förhöjning i den ordinarie staten med
1,900 kr. till 105,950 kr. Till diverse behov vid skogsförsöksanstalten be-

gäres å tilläggsstat för år 192 1 sammanlagt 23,000 kronor, därav 1 8,000
kr. till expenser och 5,000 kr. till en skogsstuga å Kulbäckslidens försöks-

park. A extra stat för är 1922 begäres 122,000 kr., därav till publikationer

30,000, till expenser 35,800 kr., till biträden 3,200 kr., till inventarier vid

försöksparker 8,000 kr. och till skogsmästarebostad 45,000 kr.

Till specialundersökningar rörande de noirländska skogarnas föryngring tillstyr-

kes av jordbruksministern ett belopp av 15,700 kr.

Till statens skogsskolor uppföres 210,000 kr. i oförändrat ordinarie

anslag. Till ersättande av vissa av statens domäners fond förskjutna kost-

nader för elektrifiering av fortsättningsskolan vid Kloten samt skogsskolorna

vid Grönsinka och Bjurfors begäres ä e.\tra stat för år 1922 ett belopp om
8,550 kr.

Yöx forlssättningsskolan vid Kloten begäres en förhöjning av 2,200 kr., var-

igenom å extra stat till skolorna i fråga äskas 31,200 kr.

.\nslagsposten till Skogshushållning i allmänhet upptages till oförändrat

belopp å ordinarie stat med 35,000 kr.

För tillsyn å enskildes skogar i lappmarkerna samt i Särna och
Idre socknar begäres å ordinarie anslag oförändrat 650,000 kr. För till-

syn ä enskildes skogar i Västerbottens och Norrbottens läns kustland begäres

oförändrat ordinarie anslag av 450,000 kr.

Till främjande av skogsvård å enskildes skogar i Västerbottens och
Norrbottens län samt Särna och Idre socknar begäres som förut å extra

stat ett belopp av 98,000 kr.

Till skogsvårdens befrämjande begäres liksom förra året å extra stat ett

reservationsanslag av 150,000 kr.
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För släckning av skogseld up|)tages oförändrat ordinarie förslagsanslag

å 50,000 kr.

Avdikningsanslag. Under benämning -a norrländska avdikningsanslagel-D

bagares som reservationsanslag 500,000 kr.

Till allmänna avdikningsanslaget begäras ä extra stat förär 1922 ett reser-

vationsanslag av 800,000 kr. med iakttagande att av samtliga för 192 1 till-

gängliga medel högst 150,000 kr. må utgå till avdikning av sådan mark,

vars torrläggning avser endast minskning av frostländighet för närliggande

bygd.

Belöningar för rovdjurs dödande. Härför begäres på ordinarie stat

oförändrat belopp, 38,000 kr.

Som utgifter för naturskyddsändamål upptages samma belopp som
förra året eller 6,400 kr. på e.xtra stat.

Kolonisation å vissa kronoparker. Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

dels medgiva, att upplåtelser av kolonat å Örålandet och Abmobergets
kronoparker i Västerbottens län samt Vargisåvattnens, Pajala Östra, Ohtana-

järvi och Västra Limingojärvi kronoparker i Norrbottens län må ske i huvud-

saklig överensstämmelse med norrländska kolonisationskommitténs beträffande

dessa kronoparker nu framlagda förslag, dock med de inskränkningar och

jämkningar, vilka Kungl. Maj:t efter närmare utredning finner sig böra före-

skriva
;

dels medgiva sådan ändring beträftande den år 19 19 beslutade kolonise-

ringen å Ängesä kronopark, att 10 kolonat av mindre typ därstädes må för-

ses med åbyggnader, delvis uppförda genom statens försorg

;

dels ock såväl för anordnande av kolonat å förstnämnda sex kronoparker

och för byggnadsarbeten å de i o kolonaten å Ängeså kronopark som ock

för fullföljande av de åren 1919 och 1920 beslutade kolonisationerna

å vissa kronoparker i Norrland samt för kolonisationsnämndens förvalt-

ningskostnader anvisa å exlra s/a/ för år 1922 ett förslagsanslag av kronor

7 14,000.

Kolonat å Abmobergets kronopark. Kungl. Maj:t föreslår riksda-

gen att

dels medgiva, att å Abmobergets kronopark i Västerbottens län må i stäl-

let för tidigare ansökta kronobyggen upplåtas 1 9 kolonat i hu\'udsaklig över-

ensstämmelse med norrländska kolonisationskommitténs därom nu framlagda

förslag

;

dels ock för detta ändamål anvisa ä exlra s/n/ för år 1922 ett reservations-

anslag av kronor 30,000.

Ströängars indragande till kronan. I avbidan på den proposition

angående anslag för ströängars indragande till kronan, som Kungl. Maj:t må
komma att avlåta till riksdagen, beräknas för detta ändamål å e.x/ia s/a/ för

år 1922 ett anslag av kronor 400,000.

Jägmästarebostäder. Såsom kapitalökning för statens domäners fond be-

gäres om anvisning av 250,000 kr. till jägmästarebostäder för år 1922 och

125,000 kr. å tilläggsstat för år 192 1. Rörande anslagen yttrar departe-

mentschefen bl. a.

»Att till själva byggnadskostnadernas bestridande ytterligare medel komma
att visa sig behövliga, finner jag med hänsyn till erfarenheten från senaste

tiden påtagligt. Jag kan sålunda erinra, att Kungl. Maj:t dan 21 maj 1920
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funnit sig böra godkänna ett entreprenadanbud å bostad i Uver Kalix för

jägmästaren i Västra Korpilombolo revir å 75,000 kronor, vartill kommer
kostnad för aptcring av virke m. m. Det är att märka, att flera av nu ifråga-

varande jägmästarbostäder skola uppföras å orter med särskilt höga arbets-

kostnader och belägna på långt avstånd från järnväg, varav särdeles dyrbara

transporter föranledas. Då de för 1920 och 1921 anvisade anslagen icke

beräknats för större kostnad än 70,500 kronor i medeltal för varje bostad,

synes det mig försiktigast, för att ej arbetena skola behöva hindras, att den

av domänstyrelsen nu föreslagna ökningen med ungefär 10 procent beviljas.

Jag anser mig därför böra tillstyrka förslaget om anslag å 100,000 kronor

härtill å tilläggsstat.

Det har icke sällan förekommit att fördelaktigt anbud ä tomt eller bygg-

nad för jägmästarbostad inkommit till Kungi. Maj:t, men att dylikt anbud

icke kunnat omedelbart antagas, enär Kungl. Maj:t icke för ändamålet dispo-

nerat tillgängliga medel. Följden har blivit, att anbudsgivaren dragit sig till-

baka, enär han icke velat avvakta det dröjsmål, som föranleddes av att riks-

dagens beslut i ämnet måste inhämtas. Det synes därför synnerligen lämp-

ligt att såsom domänstyrelsen nu ifrågasatt ett visst belopp ställes till Kungl.

Maj:ts förfogande för att vara att tillgå för dylikt ändamål. Om även för

själva byggnadskostnaderna något belopp vore ställt till Kungl. Maj:ts förfo-

gande, skulle gynnsamma byggnadstillfällen kunna fördelaktigt utnyttjas. Det

torde icke vara för riksdagen angeläget att bestämma, i vilka särskilda revir

dylika jägmästarbostäder skola uppföras, utan snarare att tillse, att totalbe-

loppet håller sig inom vad budgeten befinnes medgiva. Då Kungl. Maj:t

äger befogenhet att för därtill avsedda medel efter egen prövning inköpa

skogsmark till betydande värden, torde någon princiiiiell invändning icke

kunna göras mot att Kungl. Maj:t även må äga att inom beloppet av utav

riksdagen anvisade medel bestämma angående inköp eller uppförande av bo-

städer åt jägmästare i de revir, där Kungl. Maj:t finner sådant böra ske.»

Inköp av skogbärande eller till skogsbörd tjänlig mark. Domän-
styrelsen hade hemställt om avsättande av medel, förslagsvis 2,000,000 kr.

för år 1922 till inköp av dylik mark. I betraktande av statsverkets finan-

siella ställning anser sig jordbruksministern icke kunna understödja detta för-

slag, helst som för ändamålet redan finnes disponibelt ett kapital av ungefär

8,000,000 kronor.



REDOGÖRELSE FOR DE KOMMITTÉERS VERKSAMHET UN =

DER ÅR 1920, VILKA BERÖRA SKOGSBRUKET.

Undersökning rörande verkningarna av gällande lagstiftning till

förekommande av vanhävd av viss jord i Norrland och Dalarne.
(Se Skogsv. tidskr. 1918,5. 23 x , 1919,5. 17 x och 1920, s. 52 x .)

Arbetet med berörda undersökning har fortskridit så långt, att tryckning

av betänkandet torde kunna ske i början av år 192 1,

Kostnaderna för de sakkunnigas arbete har intill 1920 års slut uppgått

till 43,835 kronor 73 öre.

Jordkommissionen. (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 52 x). Den 12 april

1920 entledigades på ansökan häradshövding N. VVimlugrc och hovrättsrådet

T. B. WiESELGRKN från deras uppdrag i kommittén och förordnades i stället

revisionssekreteraren J. Hansson att vara ordförande och hovrättsrådet E. N. C.

Ehrenborg att vara ledamot i kommissionen. Vidare blev förtroendemannen

Albin Hansson den 29 juli 1920 på ansökan likaledes entledigad och er-

sattes med landstingsmannen Gustaf Pettersson i Hällebäcken. — Sedan
hovrättsrådet G. Lindstedt entledigats från uppdraget som sekreterare i kom-
missionen, har i hans ställe förordnats assessorn Seve Erkerc.

Jordkommissionen har under år 1920 hållit plenisammanträden den 9 januari

—9 mars, 22^— 23 mars, 22 april— 14 juni, den 6— 11 september, den 27

september—den 1 5 oktober samt den 6— 1 6 december.

Kommissionen har utarbetat och avlämnat dels den 21 januari 1920 förslag

till lag om förlängning av vissa arrendeavtal, dels den 28 i samma månad
förslag till lag angående inskränkning under viss tid i bolags och förenings

rätt att förvärva fast egendom i södra och mellersta Sverige, dels ock den g
mars 1920 förslag till lag om åtgärder till upphävande av bulvanförhållande

i fråga om fastighet.

Inom kommissionen har vidare utarbetats förberedande förslag till lagstift-

ning i vissa av de ämnen, som hänskjutits till kommissionen.

I likhet med föregående år har jämväl under år 1920 utarbetats frågefor-

mulär rörande vissa under utredningen fallande frågor, vilka formulär för be-

s\arande tillställts ett stort antal statHga och kommunala myndigheter.

Den under föregående år igångsatta statistiska bearbetningen av inkomna
svar å utsända frågeformulär har fortsatts. Därjämte har jämväl den under

19 1 9 genom statistiska centralbyråns försorg för kommissionens räkning på-

började statistiska utredningen fortgått.

Kommissionen har slutligen under år 1920 besvarat ett flertal Kungl. Maj:ts

remisser i olika ämnen.
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Kostnaderna lör komniissionen hava intill ig20 års slut uppgått till 154,875
kronor 7 5 öre.

Ny jordabalk- (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 53 X.)

De sakkunniga hava under år 1920 utarbetat preliminärt förslag jämte

motiv till bestämmelser motsvarande i— 13 kap. av lagberedningens år 1909
avlämnade förslag till jordabalk ; och föreligger de sakkunnigas nämnda förslag

i korrektur. Därjämte hava de sakkunniga haft under arbete dels ett särskilt

förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende å köp, byte och gåva av

fast egendom, dels ock, i anledning a\' nådig remiss, förslag till kungörelse

med vissa föreskrifter angående äganderätts- och gravationsbevis.

Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till omkring 38,500 kronor,

därav omkring 23,500 kronor belöpa på år 1920.

ÄgostyckningS" och jordavsöndringsinstituten och vad därmed äger
sammanhang. (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 55 X.)

Den 25 oktober 1920 hava de sakkunniga avlämnat betänkande med för-

slag till lag om delning av jord å landet, till lag om sammanläggning i vissa

fall av fastigheter å landet samt till vissa andra med sålunda föreslagna lagar

sammanhörande törfattningar.

De sakkunnigas uppdrag, som därmed fullgjorts, har medfört kostnader till

sammanlagt belopp av omkring 24,450 kronor, vartill komma kostnaderna för

tryckning a\' de sakkunnigas betänkande.

Skandinaviska regler för skiftsystemet inom papperscellulosa- och
trämasseindustrien. (Skogsv. tidskr. 1920, s. 56 x.)

Delegationens ordförande har meddelat, att de delegerade icke haft något

sammanträde under år 1920.

Utredning av frågan om lämpligaste sättet för anordnande av
maskinell vägtrafik inom de nordliga länen. Jämlikt av Kungl. Maj:t

den 3 1 december 1 9 1 9 givet bemyndigande har chefen för civildepartementet

samma dag uppdragit ät landshövdingen, numera statsrådet C. G. O. Malm
samt överstelöjtnanten i generalstaben J. G. Sylvan, Stockholm, och bandi-

rektören O. A. A. Tydén, Luleå, att i egenskap av sakkunniga, verkställa

utredning och avgiva förslag i fråga om det lämpligaste sättet för anordnande
av maskinell vägtrafik ionm de nordliga länen ävensom utsett landshövdingen

Malm att i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar.

Därefter har chefen för civildepartementet den 21 februari 1920 entledigat

överstelöjtnanten Sylvan frän berörda uppdrag ävensom uppdragit åt överste-

löjtnanten i väg- och vattenbyggnadskären F. En blom att i Sylvans ställe

jämte övriga för ändamålet tillkallade personer i egenskap av sakkunnig verk-

ställa omförmälda utredning. Vidare har chefen för kommunikationsdeparte-

mentet den 6 november 1920 uppdragit åt t. f. landshövdingen N. G. Ring-

strand att under den tid, statsrådet Malm utövar statsrådsämbetet, i dennes
ställe vara ordförande för de sakkunniga.

De sakkunnigas sammanträden hava under år 1920 ägt rum i Stockholm.

Ät ordföranden samt bandirektören Tydén har uppdragits att i egenskap

av subkommittérade, tillsammans med sekreteraren, leda vissa prov med mo-
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tortraktor i Boden med omnejd, varjämte åt bandirektören Tydén uppdragits

att följa även på andra orter företagna sådana prov. Samtliga nu nämnda
prov hava ägt rum under tiden i april— lo september.

Sakkunniga komma härjämte att i detalj följa mellan Hällnäs och Lycksele

planerad trafik med motortraktor under vintern 1920— 192 1. I detta sam-

manhang torde böra nämnas, att sakkunniga låtit verkställa undersökningar

angående tillståndet hos vissa mera trafikerade vägar inom Norrbottens län.

Statistik över verkliga kostnader m. m. vid lastautomobiltrafik har upprättats.

Uppgifter hava infordrats dels från vederbörande länsstyrelser angående

vilka vägar, som kunde tänkas komma ifråga för maskinell vägtrafik, dels från

generalpoststyrelsen, järnvägsstyrelsen samt ett femtiotal landsfiskaler angående

vid sådan trafik beräkneliga mängder gods av olika slag. De infordrade

uppgifterna hava ännu icke fullständigt inkommit och hava därför tillsvidare

icke kunnat bearbetas.

De kostnader, som sakkunniga intill årsskiftet 1920— 1921 medfört för

statsverket, kunna uppskattas till omkring 16,500 kronor, inberäknat kostna-

derna för meranämnda prov med motortraktor i Boden. För dessa prov har

stått till förfogande ett särskilt anslag ä, högst, 10,000 kronor, vilket torde

komma att helt tagas i anspråk för det därmed avsedda ändamålet.

Åborättsfrågan. (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 58 x.)

Kommitténs ledamöter hava under år 1920 varit: häradshövdingen H. F.

Swedborg, Sundsvall (ordförande), ledamoten av riksdagens andra kammare
K. R. Karlsson, Gasabäsk, och sekreteraren i marinförvaltningen, t. f stats-

kommissarien A. Bäckström.

Kommittén har under året sammanträtt i plenum den 18— 19 juni och den

17 augusti 1920, då kommittén avgav sista — IV — delen av sina betän-

kanden, benämt »Utredning angående under bruk skatteköpta hemman och

lägenheter». Detta betänkande omfattar dels en mera allmänt hållen fram-

ställning »Om under bruk skatteköpta hemman och lägenheter» och dels

»Redogörelser för skatteköpen under de särskilda bruken och åboförhållan-

dena å de skatteköpta hemmanen och lägenheterna».

Den 17 augusti 1920 avlät kommittén dessutom underdåniga skrivelser till

Kungl. Maj:t dels i frågan huruvida billighetsskäl borde beträffande under

bruk skatteköpta hemman skäligen föranleda ytterligare åtgärder från statens

sida, dels beträffande avlösning av yxbördsrättigheter och vissa andra servitut

å rekognitionsskogshemmanen, varjämte kommittén samma dag besvarade ett

flertal Kungl. Maj:ts remisser å framställningar från enskilda i frågor, som
berörde kommitténs verksamhetsområde.

Kostnaderna till och med år 1920 för kommitténs arbeten, vilka numera

helt avslutats, uppgå till omkring 178,000 kronor.

Resereglementet. (Se Skogsv. tidskr. 1919, s. 18 x och 1920, s. 56 x.)

De sakkunniga hava, i den mån det varit för arbetets fortgång påkallat,

sammanträtt under januari, februari, juni, juli, oktober och november månader

år 1920, varjämte ordföranden och kammarrättsrådet Vidk under hela året

varit såsom arbetsutskott sysselsatta med redaktionellt arbete och med bere-

dande av ärenden, som av Kungl. Maj:t remitterats till de sakkunniga för

avgivande av utlåtande. Sammanlagt hava de sakkunniga erhållit kungl. re-

misser i 53 ärenden och avgivit 70 utlåtanden och framställningar.
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Förutom huvudbetänkandet med förslag till nytt allmänt resereglemente

hava de sakkunniga tillika utarbetat betiinkanden i tvä andra ämnen.
Beträffande huvudbetänkandet hava de sakkunniga redan tidigare till civil-

departementet avlämnat färdigt författningsförslag i ämnet, innehållande förslag

till nytt resereglemente, och kommer betänkandet i övrigt att avlämnas under

januari månad dr 1921. De sakkunnigas arbete blir härmed avslutat.

Kostnaderna för de sakkunnigas verksamhet till och med år 1920 uppgä
till cirka 42,000 kronor.

Sulfitspritens användning. (Se Skogs\. tidskr. 1920, s. 60 x )
De sakkunniga hava under 1920 varit: överdirektören V. W. Zkthelius

(ordförande), ledamoten av riksdagens första kammare, järnhandlaren K. A.

Nilsson, ledamoten av riksdagens andra kammare, redaktören J. A. Engbkrg,
direktören \'. H. S. Th.^m och bankdirektören O. Persson.

De sakkunniga hava under år 1920 sammanträtt mellan den i och 6 fei;-

ruari, varvid företogs justering av sakkunnigas den 6 februari 1920 avgivna

utredning av de med sulfitspritens användande till förtäring sammanhängande
spörsmål; och är de sakkunnigas arbete efter avgivande av ifrågavarande ut-

redning avslutat.

Kostnaden för de sakkunnigas arbete har till och med år 1920 up])gått

till omkring 10,000 kronur.

Skatteköp, revision av gällande bestämmelser. Den 13 februari 1920
bemyndigades chefen för finansdepartementet att tillkalla högst tre sakkunniga

för verkställande av utredning ifråga om revision av gällande bestämmelser

om skatteköp. Samma dag tillkallades av departementschefen sekreteraren i

kammarkollegium, e. o. assessorn därstädes G. Söderlund med uppdrag att

verkställa vissa förberedande undersökningar i frågan.

Dessa undersökningar, vilkas närmaste syfte är att få klarhet om vilka sär-

skilda fastigheter, som äro av beskaffenhet att kunna bliva föremål för skatte-

köp, hava fortgått ungefär fyra månader. Därunder hava preliminärt undersökts

samtliga nu gällande och 1825 års jordeböcker ävensom åtskilliga äldre jorde-

böcker. För närvarande uppgöras förteckningar över de fastigheter, som såvitt

av den nämnda undersökningen kan iiedömas, äro av beskaffenhet att kunna
skatteköpas.

Officiella statistiken. Den 20 februari 1920 bemyndigades chefen för

finansdepartementet att tillkalla högst tre sakkunniga att verkställa utredning

angående minskning av utgifterna för den officiella statistiken samt angående
frågan huruvida och i vilken utsträckning viss permanent kontroll, företrädes-

vis ur ekonomisk synpunkt, över det statistiska arbetets bedrivande lämpligen

borde anordnas.

Såsom sakkunniga hava varit tillkallade landshövdingen P. A. V. Schotie,
ledamoten av riksdagens första kammare, godsägaren G. R. Sederholm,
Älberga gård, och ledamoten av riksdagens andra kammare, förste bokhållaren

E. A. H.AGE, Luleå.

De sakkunniga hava under år 1920 sammanträtt den 16 mars, den 20

april, den 10 maj till den 14 juni, den 4 oktober till den 20 oktober, den

27 oktober till den 11 november och den 18 november till den 29 november.
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samt hava under dessa sammanträden tillsammans med inkallade representanter

för resp. statistikutgivande myndigheter genomgått hela Sveriges officiella sta-

tistik samt likartade officiella statistiska publikationer och ämbetsberättelser

och därvid fattat preliminära beslut angående de förslag, som de sakkunniga

komma att framlägga.

Ledamoten Hage har under tiden ii— 17 november, då sammanträdena
varit ajournerade, i de affärsdrivande verken utfört vissa undersökningar rö-

rande deras statistik och därom till sakkunniga avgivit berättelse.

De sakkunnigas sekreterare, docenten S. 1). Wicksei.l, har under året pä
uppdrag av de sakkunniga företagit studieresor till Köpenhamn och Kristi-

ania.

De sakkunniga hava i underdånig skrivelse den 20 april 1920 med anled-

ning av finansdepartementets remiss avgivit utlåtande över statistiska tabell-

kommissionens förslag till nya föreskrifter rörande kvaliteten av det papper,

som lämpligen bör användas i statistiska publikationer.

Genom skrivelse till samtliga statistikutgivande ämbetsverk hava de sak-

kunniga låtit inhämta upplysningar, promemorior och förslag rörande veder-

börande ämbetsverks egen statistik. Slutligen hava delar av det blivande be-

tänkandet under året utarbetats.

Socialiseringsfrågan. Den 22 juni 1920 beslöt Kungl. Majt att genom
en socialiseringsnämnd låta verkställa utredning angående lämpligheten av och

betingelserna för ett överförande i samhällets ägo eller under samhällelig

kontroll av naturtillgångar och produktionsmedel, som vore för landets ekonomi
och befolkningens välstånd av större vikt eller eljest prövades böra omhänder-
hävas av samhälleliga organ.

Till ledamöter förordnades dåvarande statsrådet R. ]. Sandlkr (ordförande;,

ledamoten av riksdagens första kammare, professorn C F. G. Andersson,

disponenten P. A. Forsman, redaktören N. Kariehv, direktören, fil. dr. A.

Lindblad, ledamoten av riksdagens första kammare, partisekreteraren F. G.

Möller och professorn G. Fr. Steffen.

Sedan disponenten Forsman avsagt sig ledamotskapet, utsågs till ledamot i

hans ställe ingenjören O. Falkman. Till sekreterare förordnades ledamoten i

nämnden, redaktören Karleby.

Nämnden höll sitt första sammanträde den 3 juli 1920, varvid beslut om
igångsättande av vissa undersökningar fattades. Närmast påbörjades under-

sökningar rörande socialiseringsfrågans läge i olika länder. Särskilda studie-

resor i detta syfte hava företagits av sekreteraren under augusti månad till

Schweiz och Österrike och av socialattachén Wilhelm Jans.son under novem-

ber månad till Syd-Tyskland, den senare resan speciellt ägnad åt studium

av socialiseringen av elektricitetsväsendet.

För vissa länder torde resultatet av dessa undersökningar föreligga tryck-

färdigt under våren 1 9 2 i

.

Sedan genom sekretariatet och enskilda nämndens ledamöter promemorior

och preliminära redogörelser i ärenden rörande nämndens uppdrag utarbetats,

återupptogos plenisammanträdena den 6 november, och hava de därefter fort-

gått med sammanträden 2 å 3 dagar i veckan. Genom Svenska stadsförbundets

byrå har igångsatts undersökning rörande de svenska stadskommunernas affärs-

verksamhet. Nämndens arbeten hava i övrigt omfattat huvudsakligen genom-
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gäende av förslag till arbetsi)rograni och törheredande av för nämndens vidare

arbete erforderliga undersökningar.

Då lokal för nämndens arbete icke kunde erhållas i någon statens fastig-

het, måste sådan förhyras. På grund av att sålunda privat lokal måst för-

hyras, hava en del tillfälliga kostnader för inredning och möblering uppstått.

Kostnaderna för nämndens verksamhet hava under året uppgått till omkring

41,000 kronor.

Kommunala beskattningen av skog m. m. Den 25 september ig 2

o

tillsattes en kommittr med uppdrag att verkställa utredning av frågan om den

kommunala beskattningen av skog samt angående ändrade grunder för upp-

skattning av fast egendoms värde. Till ledamöter i kommittén utsagos presi-

denten i kammarrätten A. Pktkrson (ordförande), kammarrättsrådet J. .V.

LviiECK, landskamreraren i Malmöhus län G. V. Eiserman, professorn vid skogs-

högskolan T. W. Jonson, ledamoten av riksdagens första kammare, direktören

N. J:sON Sigfrid samt ledamöterna av riksdagens andra kammare, lantbrukaren

J. L. Br.\nnstr(im, Ljusvattnet, och I'. E. Sköld, Oxie.

Kommittén har, efter vissa förberedande arbeten, sammanträtt dels under

tiden från och med den i till och med den 6 november 1920 och dels

från och med den 2 december iq-o, varjämte under mellantiden några

delegerade av kommittén utfört arbeten för dess räkning. Förslag till för-

ordning om allmän fastighetstaxering under år 1922 och till instruktion för

taxering av skogsmark och växande skog hava av kommittén utarbetats; och

har provtaxering av skogsmark och växande skog genom kommitténs försorg

utförts inom fyra kommuner i olika län.

Kostnaderna under året ha uppgått till cirka 5,000 kronor.

Kyrkofondskommittén. (,Se Skogsv. tidskr. 191S, s. 25 X, 1919, s. 21 x
och 1920, s. 60 \ ). Kommittén har under är 1920 avgivit underdåniga ut-

låtanden dels den 27 januari angående behållande under tjänsteinnehavarens

bruk av viss del av löneboställe, dels den 6 mars angående dyrtidstillägg

under ecklesiastikåret 1920— 192 i åt ordinarie präster i nyreglerade pastoratet

m. fl. prästmän, dels sistnämnda dag angående styckning av den ecklesiastika

jorden för nybildning av mindre jordbruk m. m., dels den 18 mars i fråga

om lönetillskott ur kyrkofonden för ecklesiastikåret 19 19— 1920 åt präster i

icke nyreglerade pastorat, dels den 10 april angående bidrag från kyrkofonden

till avlöning av kantorer m. fl. befattningshavare, dels den 13 april i fråga

om åtgärder för beredande av rätt för tjänstgörande ordinarie präster till viss

tids årlig semester, dels den 26 april angående förhöjd ersättning åt präster-

liga boställshavare för mistad andel i skogsavkastningen frän boställena, dels

den 23 oktober angående ersättning i vissa fall till pastorat för kostnaderna

för nybyggnadsskyldighet ä prästerligt löneboställe, dels sistnämnda dag an-

gående befrielse för Resele församling från fullgörande av byggnadsskyldighet

å kyrkoherdebostället i församlingen, dels ock slutligen den 17 december i

fråga om upplåtelse under tomträtt av vissa till kyrkoherdebostället i Ronneby

pastorat hörande tomter i Ronneby stad.

Härjämte har kommittén till Kungl. Maj:t ingått med särskilda framställningar

dels den i 5 april angående ändring av 7 § adjunktsavlöningsförordningen, dels

den 5 maj i fråga om kyrkofondens behov av inkomst frän de ecklesiastika
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skogarna dels ock den 28 september rörande ändring av 5 § lagen den 30
augusti 19 18 angående krigstidsunderstöd åt präster i nyreglerade pastorat m. fl.

Jämsides med arbetet på ovan berörda särskilda yttranden och framställ-

ningar har arbetet på kommitténs huvuduppdrag — utredningen av frågan om
ändrad förvaltning av kyrkofonden och övriga prästerliga avlöningstillgångar

— fortskridit. I sådant hänseende har under år 1920 slutförts en efter

Kungl. Majits därtill lämnade medgivande under år 1919 påbörjad, av lektorn

vid skogshögskolan, jägmästaren J. A. Amilon verkställd skoglig och administrativ

utredning rörande Sveriges prästskogar. Sagda undersökning, som torde ut-

komma av trycket under december månad, och vilken är avsedd att läggas

till grund för den del av kommitténs betänkande, som skall behandla förvalt-

ningen av de ecklesiastika skogarna, har av kommittén genomgåtts. Vidare

har kommittén uppgjort plan till samt utfört andra förberedande arbeten för

kommitténs slutliga betänkande.

Kostnaderna för kommitténs arbete intill utgången av är 1920 kunna be-

räknas till omkring 175,800 kronor.

Skogslagstiftningskommittén. (Se Skogsv. tidskr. 1916, s. 108, 1917,5.

83, 1918, s. 25 X, 1919, s. 22 X och 1920, s. 61 X.) Kommittén har den
26 februari 1920 avlämnat del II av sitt betänkande, och hava dess arbeten

därmed slutförts. Utgifterna för kommitténs verksamhet hava uppgått till

inalles 178,088 kronor.

Kronolägenhetskommissionen. i,Se Skogsv. tidskr. 19 16, s. 108, 19 17
s. 88, 1918 s. 25 X, 1919, s. 22 X och 1920, s. 61 X ). Kommissionens åt

särskild sakkunnig anförtrodda kameralhistoriska utredning har numera utgivits

från trycket i två delar, av vilka den andra delen, som innehåller författningar

jämte motiv m. m., avlämnades i slutet av januari 1920' och den första, inne-

fattande utredningens resultat, i början av juni samma är.

De sakkunniga hava därefter slutfört sitt arbete och såsom resultat av det-

samma framlagt betänkanden dels med förslag till lag om besittningsrätt för

obegränsad tid till kronojord och annan publik jord m. m., dels ock angå-

ende beredande av vidgad möjlighet för torpare och lägenhetsinnehavare å

ecklesiastika boställen att förvärva av dem brukade jordområden. Betänkandena,

som dagtecknats den 11 november 1920, hava befordrats till trycket.

Genom de sakkunnigas verksamhet uppkomna kostnader för statsverket

uppgå sammanlagt till omkring 150,000 kronor, därav ungefär 37,700 kronor

belöpa pä år 1920. Härtill komma emellertid kostnaderna för tryckning av

förenämnda tvä betänkanden.

Skogsbokföringskommittén. (Se Skogsv. tidskr. 1914, s. 53, 1916, s.

loq, 1917, s. SS och 253, 1918, s. 26X, 1919,5. 22X och 1920, s. 61 x).

De sakkunniga hava under året ägnat sin tid åt det slutliga formulerandet

av de förslag, som de hava att framlägga. Sedan under år 1 9 1
9 till chefen

för jordbruksdepartementet överlämnats första delen av betänkandet, behandlande

redovisningsbokföringen, har under år i 920 utarbetandet av de övriga delarna

av betänkandet framskridit så långt, att tryckningen av detsamma kunnat på-

börjas. Betänkandet torde kunna avgivas i början av år 192 1, och är där-

med de sakkunnigas uppdrag slutfört.
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För att kunna fatta ståndpunkt till frågan i vad män det vore ändamåls-
enligt att överflytta länsstyrelses befattning med domänverkets räkenskaper helt

eller delvis på domänverkets egna organ, hava de sakkunniga samrått med
två landsstatstjänstemän.

De sakkunniga hava under året till jordbruksdepartementet avgivit utlåtande

rörande domänstyrelsens utredning angående kronans fordringar för flottleds-

arbeten.

Kostnaderna för de sakkunnigas verksamhet hava hittills uppgått till

517,587 kronor.

Utredning i fråga om tillgodogörandet av kronans fisken samt jakten
å viss kronomark- (Se Skogsv. tidskr. 1916, s. iii, 1917,5.90, igiS, s.

28X, 1919, s. 24X och 1920, s. 63 X ).

Tryckning av de sakkunnigas betänkande i ännu återstående frågor, i vilka

alla föreligger utkast till förslag jämte motivering, har under år 1920 fortgått.

Med hänsyn till förhinder på grund av annat oftentligt uppdrag för kanslirådet

Berglöf har arbetet emellertid icke hunnit slutföras.

Under året hava de sakkunniga besvarat ett flertal kungl. remisser, delvis

av betydande omfattning.

Kostnaderna för de sakkunnigas verksamhet hava hittills uppgått till

37,683 kronor.

Kolonisationskommittén (Se Skogs\. tidskr. 1917, s. 91, 19 18, s. 28 x,
11)19, s. 24 X och 1920, s. 64 X .)

Beträffande kommitténs verksamhet under år 1920 må anföras, att betänkande

med utredning angående beredande av rättslig möjlighet att vid bildande av

odlingslägenheter i Norrland och Dalarna tillvarataga för odling tjänliga strö-

ängar jämte författningsförslag avlämnats vid årets början.

Den under kommitténs uppsikt ställda inventeringen av odlingsjord å krono-

parkerna i Norrland och Dalarna har under året avslutats, och är redogörelse

för inventeringen och dess resultat, avsedd att inflyta i kommitténs betänkande,

påbörjad under ledning av byrådirektören Haglund. För inventeringen har

riksdagen å extra stat för år 1920 anvisat ett reservationsanslag å 90,000
kronor.

Under året har kommittén avgivit utlåtanden den 19 februari angående
väckta frågor om disposition av vissa överloppsmarker i Sorsele socken i Väster-

bottens län samt i Älvdalens, Särna och Idre socknar i Kopparbergs län och
den 25 februari i anledning av riksdagens skrivelse om utsträckning av den
innehavare av odlingslägenheter å kronans marker tillerkända rätten till till-

läggsbidrag av statsmedel.

Den ig mars 1920 har kommittén avlåtit framställning om sådan utvidg-

ning av rikets officiella jordbruksstatistik, att densamma för Norrland och
Dalarna måtte innefatta uppgifter jämväl om tillgången på odlingsbar men
ouppodlad mark, samt den 28 maj 1920 framställning med anhållan att Kungl.
Maj;t måtte föranstalta om utförande av inventering av odlingsmark å fastig-

heter i enskild ägo inom socknarna Hammerdal i Jämtlands län. Burträsk i

Västerbottens län och Råneä i Norrbottens län, att utföras i enlighet med av

kommittén föreslagna grunder.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 april 1920 ställt ett belopp av 44,000 kronor
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till kommitténs förfogande för utförande i likhet med föregående år av under-

sökningar i syfte att å vissa kronoparker i Norrland upplåta ytterligare kolonat,

har kommittén den 30 oktober 1920 avlämnat förslag i ämnet.

Kommitténs arbete för utförande av det kommittén anförtrodda ursprungliga

uppdraget att verkställa utredning och uppgöra förslag beträffande åtgärder

för främjande av kolonisation å kronans marker i Norrland och Dalarna har

under året fortskridit sä långt, att åtgärder vidtagits för tryckning av betänkande.

Utgifterna för kommitténs verksamhet hava hittills uppgått till 572,687
kronor.

Skogsavverkningsstatistik och rikstaxering. (Se Skogs\. tidskr. 191 7, s,

907, 1918, s. 29X, 1919, s. 25X, 1920, s. 65 X .^

Beträffande de sakkunnigas arbeten under är 1920 må anföras, att av

docenten MattssonMårn utförda undersökningar rörande fastmasseprocenten i

olika virkessortiment slutarbetats under januari månad, varefter ett förslag till

betänkande i ämnet granskats. Av de sakkunniga är förste aktuarien Östlixi>

sysselsatt med en slutbearbetning av den matematisk-statistiska delen, och är

det de sakkunnigas förhoppning att under förra delen av är 1921 kunna av-

lämna ett första betänkande till tryckning.

Under februari och mars månader har utarbetats instruktion m. m. för

undersökning rörande åtgången av husbehovsvirke i Värmlands län, varefter

denna undersökning under förra delen av sommaren igångsatts ä utlottade

677 gårdar.

Sekreteraren och biträdande sekreteraren hava under större delen av året

varit sysselsatta med igångsättning samt kontroll av arbetet å undersöknings-

gårdarna. Ägarna av dessa hava i allmänhet visat stort tillmötesgående och

merendels även intresse för undersökningen, varför tillförlitliga förbruknings-

siffror torde kunna påräknas från så många gårdar, att slutresultaten av un-

dersökningen böra kunna bliva tillräckligt noggranna för beräkning av virkes-

förbrukningen til! husbehov.

Under september och oktober månader ha ])åbörjats en del av de för

undersökningen nödvändiga specialmätningarna.

Arbetet med uträkning av inkomna mätningsblanketter har pågått sedan

den I juni för att möjliggöra ett snabbt framläggande av resultaten.

Under året har arbetet inspekterats a\- de sakkunnigas ordförande under

tvä särskilda resor, varvid besökts sammanlagt 3 7 undersökningsgårdar. En-

dast å en av dessa fanns skäl till anmärkning mot mätningarnas utförande.

Kostnaderna för de sakkunnigas verksamhet hava uppgått till sammanlagt

100,656 kronor.

Statens kolonisationsnämnd. (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 65 x .)

Jämlikt Kungl. Maj;ts beslut den 4 april 1919 och den 26 mars 1920 har

uppdragits åt statens kolonisationsnämnd att jämväl handhava såväl 19 19 års

kolonisationsföretag, omfattande kronoparkerna Angeså i Norrbottens län,

AronsjökuUarna samt Östra och Västra Jörnsmarken i Västerbottens län, An-
sjö i Jämtlands län samt Hamra i Gävleborgs län, som ock 1920 års kolo-

nisationsförsök, omfattande kronoparkerna Hamra i Gävleborgs län, Abbor-

träskliden i Västerbottens län samt Ljusåtrakten, Vaksliden, Siksjö och Pite

ävensom en del av Djupsjö, alla i Norrbottens län.
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Till bestridande av med nämndens uppdrag förenade kostnader har riks-

dagen för år 1920 anvisat för 1918 års kolonisationsförsök 320,000 kronor,

för 1919 års 170,000 kronor och för 1920 års 339,000 kronor eller tillhopa

829,000 kronor.

Under år 1920 hava å samma års kolonisationsområden upplåtits 58 kolo-

nat. Av 351 inom samtliga områden disponibla kolonat äro 199 hittills upp-

låtna. C)mfattande arbeten hava bedrivits för uppförande av byggnader å

vissa kolonat, anläggning av vägar, upptagande av diken m. m. Statens

egna byggnadsarbeten äro avslutade inom ett kolonisationsområde och be-

räknas före 1920 års utgång bliva slutförda inom ett annat, båda tillhörande

1918 års kolonisationsföretag. Inom 1919 års kolonisationsområden härden
))å staten ankommande byggnadsverksamheten bedrivits så, att den vid års-

skiftet i det närmaste var avslutad. Inom 1920 års kolonisationsområden

hava i huvudsak förberedande åtgärder vidtagits såsom avverkning, framfors-

ling och sägning av erforderligt byggnadsvirke. Dessutom äro en del grund-

läggningsarbeten utförda, varjämte byggnaderna ä ett kolonat äro helt upp-

förda.

Väg- och dikningsarbeten hava bedrivits inom så gott som samtliga kolo-

nisationsomräden. Dessa arbeten äro även avslutade ä vissa kronoparker.

Av 2 2 kolonat med av staten uppförda byggnader hava kolonister in-

flyttat.

Beträffande kolonisternas egna arbeten äro inom 1 9 1 8 och 1919 års kolo-

nisationsområden sådana utförda i följande omfattning. A 33 kolonat äro

byggnader under uppförande; 21 självbyggande kolonister hava tagit respek-

tive kolonat i besittning; diknings- och odlingsarbeten äro utförda på 40
kolonat. Två hästar, 42 kor och 28 småkreatur innehavas av kolonisterna

på kolonaten.

Under är 1920 hava beviljats 30 lån ur kolonisternas kreaturslänefond

om tillsammans 14,585 kronor.

Förädlingsverksamhet genom statens försorg beträffande avkast=
ningen från statens skogar. (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 66 x .)

Rörande de sakkunnigas verksamhet under år 1920 må anföras, att de
sakkunnigas under slutet av år 191 9 började utredningsarbete under året fort-

gått och föranlett mera ingående undersökningar beträffande vissa delar av

landet, särskilt övre Norrland. Under årets lopp hava de sakkunniga tid

efter annan haft plenisammanträden för överläggning angående frågor, som
framkommit under den pågående utredningen. Under mellantiderna har ut-

redningsarbetet fortsatts under ledning av ordföranden genom sekreteraren

med biträden.

De sakkunniga hava under sommaren företagit en resa till övre Norrland
för att å ort och ställe inhämta kännedom om vissa för utredningens slut-

förande viktiga förhållanden.

Bearbetandet av under åren 1919 och 1920 infordrade uppgifter och öv-

rigt utredningsmaterial har till väsentlig del slutförts, och torde de sakkun-
nigas arbeten kunna avslutas och deras betänkande framläggas under förra

hälften av år 192 1.

Utgifterna för de sakkunnigas verksamhet hava hittills ujipgått till 36.868
kronor.

3- SK-ogsvt\rds/brcningens lidskri/t igzl. Serien I!.
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Allmänna föreskrifter i anledning av för tjänstemän vid domän-
verket utfärdat avlöningsreglemente m. m. 1 samband med utfärdandet

den 2 2 juni 1920 av avlöningsreglemente for tjänstemän vid domänverket
bemyndigade Kungi. Maj:t chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla högst

fem sakunniga personer för att verkställa utredning och avgiva förslag beträf-

fande sådana allmänna föreskrifter, som det enligt nämnda reglemente an-

komme på Kungl. Maj:t att utfärda i ämne, som omhandlades i reglementet

m. m. Med stöd av berörda bemyndigande anmodade departementschefen

samma dag ledamöterna av riksdagens törsta kammare C. (1. Kk.man och N.

A. Nilsson, Kabbarp, Akarp, byråchefen hos domänstyrelsen friherre T. W

.

Hermelin, jägmästaren i Blekinge revir K. H. Mähi.én samt kronojägaren O.

J:soN rBtoée, Laxsjö, att verkställa den anbefallda utredningen.

De sakkunniga hava den 15 november 1920 till Kungl. Maj:t avgivit för-

slag dels till bestämmelser i fråga om övergång till provisorisk lönestat för

tjänstemän vid domänverket dels ock till vissa tilläggsbestämmelser till förbe-

rörda avlöningsreglemente, samt den 10 december 1920 förslag till avlönings-

bestämmelser för icke ordinarie tjänstemän vid domänverket jämte förslag i

avseende å antalet ordinarie tjänstemän i i—4 lönegraderna samt icke ordi-

narie tjänstemän.

Kostnaderna för de sakkunnigas verksamhet hava uppgått till omkring

9,000 kronor.

Organisations» och avlöningsförhållanden vid domänverket m. m.
Jämlikt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 30 juni 1920 tillkallade chefen

för jordbruksdepartementet samma dag fem sakkunniga personer för verk-

ställande av utredning beträffande organisations- och avlöningsförhållanden

vid domänverket samt därmed sammanhängande pensionsreglering- De sak-

kunniga utgjordes av generaldirektören K. V. A. Frkdexbero, ledamöterna av

riksdagens första kammare, domänfullmäktigen, professor C. F. Gunn.ar An-

dersson, redaktören N. A. Nilsson i Kabbarp och landstingsdirektören Ad.\m

Hult, samt t. i. byråchefen hos domänstyrelsen Feodor Aminoff. Till

ordförande förordnade departementschefen generaldirektören Fredenberg och

till sekreterare t. f b\'rächefen Aminoft'.

Sedan professor Andersson anhållit om befrielse från uppdraget, tillkal-

lade departementschefen den 4 september 1920 såsom sakkunnig i hans

ställe skogschefen Vilhelm Alund. Då sedermera jämväl denne samt lands-

tingsdirektören Hult anhållit om befrielse från uppdraget, tillkallade departe-

mentschefen såsom sakkunniga i deras ställe den 30 september 1920 dispo-

nenten EnviN Klintin och den 29 december 1920 ledamoten av riksdagens

första kammare, kammarherren C. A. E. von Hofstex, Borrud, Jula.

Sedan de sakkunniga uppdragit åt t. f. byråchefen Aminoff att verkställa

vissa förberedande utredningar, beviljade Kungl. Maj:t den 15 oktober 1920

Aminoff ledighet från den av honom uppehållna byråchefsbefattningen under

tiden den 15— 27 oktober 1920 samt den 15 november— 31 december

1920.

Torvkommittén. (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 64 x .) Under år 1920

har kommittén i sin helhet sammanträtt den 8— 9 mars samt den 20— 27

oktober. Dessutom har olika underavdelningar inom kommittén sammanträtt
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lör behandling av speciairrägor vissa perioder under månaderna januari—

•

maj och september—december, varjämte kommitténs sekreterare, olika med-
lemmar och av kommittén anlitade tekniska sakkunniga under hela året

varit sysselsatta med slutförande av kommitténs arbeten, ivommitténs slut-

betänkande är under tryckning och så gott som hela manuskriptet avläm-
nat till sättning.

Kommittén har under året avgivit underdåniga utlåtanden, dels den 9 mars
rörande ändring av villkoren för lån ur länefonden för torvindustriens be-

främjande samt rörande ökning av de åt statens förste torvingenjör anslagna

expensmedel, dels den 2(1 oktober i anledning av remiss å framställning av

aktiebolaget Bildts (leneratorångpanna om lån å 500,000 kronor för utexpe-

rimenterande av en torvupptagningsmetod benämnd BAB-metoden, dels ock
slutligen den 24 november i anledning av remiss å framställning av agro-

nomen Emil Bäckman om anslag av 250,000 kronor för utexperimenterande

av en av sökanden uppfunnen torkningsmetod för torv.

Kostnaderna för kommitténs arbete under år 1920 uppgå till omkring
15,000 kronor.

Bränslekommissionen. (Se Skogsv. tidskr. 1920, s. 59 x .) Bränsle-

kommissionen har under år 1920 varit samlad till plenisammanträden 8

gånger.

.\rbetsutskottet har vid sina sannnanträden behandlat en del viktigare lö-

pande ärenden samt förberedelsevis handlagt ärenden, vilka ansetts vara av

beskaffenhet att böra behandlas vid plenisammanträde med kommissionen.

Den centrala organisationen omfattade den i januari 1920 91 samt den
I november samma år 61 personer. Sistnämnda personal utgjordes av 29
manliga befattningshavare, därav 5 konsulterande, samt 32 kvinnliga. Vid
årsskiftet har personalen kunnat ytterligare minskas med 2 5 befattnings*

havare.

Med undantag av ekonomi- och revisionsbyrån upphörde indelningen på
Ijyråer och avdelningar redan under är 19 19. Verkställande direktören har

med biträde av sekreterare och assistenter personligen under år 1920 hand-

lagt på den centrala ledningen ankommande arbeten.

Den personal, som för närvarande användes vid huvudkontoret, är till stör-

sta delen sysselsatt på ekonomi- och revisionsbyrån. I den mån de lokala

förvaltningarna upphöra, överflyttas deras räkenskaper m. m. till huvudkontoret,

varest den slutliga avvecklingen sker.

De lokala förvaltningarna i Uddevalla, Örebro, Stockholm, Västerås, Falun

och Gävle äro i stort sett redan avvecklade. ( )vriga lokala kontor, med
nedan angivet undantag, hava med utgången av år 1920 upphört och de-

sammas räkenskaper överflyttats till huvudkontoret.

Kontoret i Östersund, som är central för förvaltningen i norra Sverige,

kan på grund av lagrets storlek därstädes icke införlivas med huvudkontoret,

utan måste tillsvidare bibehållas oförändrat. Huru lång tid kommissionens
avveckling i norra Sverige kommer att taga, är icke möjligt att förutsäga, men
torde såväl försäljningar som leveranser i huvudsak vara fullgjorda under näst-

instundande sommar.

De lokala organisationerna omfattade:

den I januari 1920 592 personer och den i november 1920 166 personer.
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Av ovan angivna funktionärer kvarstå emellertid endast ett fåtal från och

med 1921 års ingång.

Vedlagret utgjorde den i januari 1920 cirka 5,532,000 kubikmeter och

den 15 november 1920 cirka 1,070,000 kubikmeter. 1 dessa belopp ingå

jämväl vid de olika tidpunkterna försåld men ännu icke utlastad ved.

Bränslekommissionens säkra fordringar och verkliga tillgångar beräknades

den 31 oktober 1920 till cirka kronor 24,500,000, under det att skulderna

belöpte sig till kronor 124,518,965:36, därav utestående anvisningar kronor

6,837: 96 och skuld till riksgäldskontoret kronor 124,512,127: 40.

Genom beslut av Kungl. Maj:t den 10 nästlidna december har sedermera

bränslekommissionen upplösts och dess avvecklingsarbete övertagits av en ny

kommission, bränslekommissionen av december ig2o, med disponenten Per An-
dersson såsom ordförande samt jägmästaren Osc.^r Kni.i.BF.Rr, och kanslisek-

reteraren Gunnar Hulim.-\n såsom ledamöter.

Detaljhandeln med ved. Jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 20

februari 1920 tillkallade chefen för finansdepartementet samma dag ingenjö-

ren Gustaf Beri;man att i egenskap av sakkunnig biträda vid vissa förbere-

dande utredningar angående förhållandena inom detaljhandeln med ved.

Enligt från ingenjören Bergman inkommen uppgift är ifrågavarande arbete

för närvarande till hälften utfört. Hittillsvarande kostnader för detsamma
uppgår till sammanlagt 4,500 kronor.

Prisförhållandena inom pappersindustrien m. m. I>en 21 juli 1920

har chefen för handelsdepartementet jämlikt Kungl. Majits bemyndigande den

1 6 i samma månad tillkallat sakkunniga för att inom departementet verk-

ställa utredning och avgiva förslag rörande prisförhållandena inom pappers-

industrien m. m.

De sakkunniga äro: kommerserådet Ragnar Sohlman, ordförande, ledamo-

ten av riksdagens första kammare, redaktören Anders Pers, ledamoten av

arbetsrådet, civilingenjören E. W. Bos.^eus, ekonomichefen i Socialdemokraten

Knut Ljungberg och disponenten Einar Lundb.^ck.

Sakkunniga sammanträdde första gången den 30 juli och hava därefter

haft allmänna sammanträden den 2 5 augusti, 9 september och 2 1 oktober,

mellan vilka tider ordföranden och sekreteraren varit sysselsatta med särskilda

förhandlingar och utredningar för de sakkunnigas räkning.

Utredningen har numera i det närmaste slutförts i den omfattning omstän-

digheterna medgivit.

Kostnaderna för de sakkunnigas arbete hava under är 1920 utgjort om-

kring 12,650 kronor.
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ANSLAG AV MEDEL.

Driftkostnader för domänverket under år 1921 Kungl. bnv till ilonuinstyrelsen

den 31 dec. 1920.

Med skrivelse den 17 november 1920 har Ni till OSS överlämnat generalförslag till

driftkostnader för domänverket under år 1921.

Med denna skrivelse har Ni överlämnat vissa handlingar rörande av de extra jägmästarnas

förbund hos OSS gjord framställning om anordnande av fortbildningskurser vid skogshög-

skolan, vilka handlingar den 22 oktober 1920 remitterats till Eder för att tagas i övervägande
vitl uppgörande av ovannämnda generalförslag.

Sedermera har Ni i skrivelse den JO december 1920 meddelat uppgift rörande beräknade

inkomster frän statens domäner under år 1921.

Då VI nu låtit OSS föredragas detta ärende, hava VI funnit gott fastställa följande

Generalförslag angående driftkostnader för domänverket under år 1921.

I. Kostnader fur dovzänstyrehen

avlöning för ordinarie tjänstemän kr. 259,000
extra byråer hos styrelsen » 41.400
arvoden åt amanuenser och extra biträden samt vikariatsersättningar

m. m s 121,400
förstärkning av kameralbyråns arbetskrafter > 87,500
extra notarie ä domäntiskalskontoret » 6,200
pensionering av styrelsens personal » 2,800

postbefordringsavgifter \

stvrelsens expenser I,1 ..-01 ,) » 219,500 >TT,, Cf,«
rese- och traktamentsersattning at styrelsens personal

j
-^— /j/)'^'J"

tryckningskostnader för styrelsen j

II. Kostnader för statens skogsdoviäner

skogsstatens ordinarie personal Ur. 3 ,4 7 S,20o
» extra > » 1,308,500

pensionering av skogsstatens personal > 127,000
kvinnliga tjänstemän vid överjägmästarexpeditionerna » 22,700
reseersättningar » 1,200,000

ersättning för expeditionslokaler » 75,000
tornyelsefond för äterväxtkostnader » 3,300,000
egentliga förvaltningskostnader > 21,536,000
inköp av automobiler » 150,000

> » skriv- och räknemaskiner » 10,000
» > utombordsmotorer, kassaskåp och kojsängsutrustningar » 21,800

skogsstatens vidare utbildning » 30,000
oförutsedda och diverse ändamål t, 649,300
flottledskostnader » 700,000

kr. 32,608,500
.\vgå r:

a) ordinarie anslag för tillsyn å enskildas skogar i

lappmarkerna samt Särna och Idre socknar kr. 650,000
b) ordinarie anslag för tillsyn å enskildas skogar i

Västerbottens och Norrbottens läns kustland » 450,000 i.._ , ,r.<ir,r>r. o— Z2—1 kr. 1,100,000 31,508,500
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III. Kostnader för statens jordbruksdomäner

avlöning av domänintendenter Ur. 53i700
resekostnader vid domänförvaltningen » 100,000
övriga med för\'altningen av jordbruksdomänerna förenade kost-

nader '• 100,000

IV. Kostnader för statens skogsskolor och fortsättningsskolan

vid Kloten kr. 239,000

Avgår,

ordinarie anslag tor ändamålet » 239,000

V. Dyrlidstillägg för Sr Ig2l 4,500,000

Summa kronor 37,000,000

Tillika hava VI i enlighet med bestämmelserna i 29 |^
i avlöningsreglementet för tjänste-

män vid domänverliet den 22 juni 1920 (n:r 493) medgivit, att av det under rubriken I

»Kostnader för domänstyrelsen» uppförda anslaget å 121,400 kronor till arvoden åt amanu-
enser och extra biträden samt vikariatersättningar m. m. må användas ett belopp av 1,400
kronor att tilldelas en tjänsteman i sjätte lönegraden såsom arvode för handhavande av in-

köp för domänverkels räkning.

Vidare hava VI medgivit, att för bestridande av kostnaderna för anordnande vid skogs-

högskolan av skolans lärarråd, efter samråd med Eder och under medverkan av skogsför-

söksanstaltens tjänstemän, under mars månad 1921 under omkring 10 dagar av en för skogs-

män med högre utbildning lämpad fortbildningskurs må användas ett belopp av 4,000 kronor
utav det under rubriken II > Kostnader för statens skogsdomäner» uppförda anslaget å 30,000
kronor till skngsstatens vidare utbildning.

Slutligen hava VI beträflandc Eder hemställan om bemyndigande att för städning, upp-

värmning och belysning av skogsstatspersonalens expeditionslokaler utbetala viss ersättning

förklarat OSS vilja framdeles fatta beslut i ämnet.

Detta meddelas Eder härigenom till kännedom och efterrättelse samt för vederbörandes

underrättande.

Till ärendet hörande handlingar överlämnas.

AVLÖNINGS- OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR.

Angående uppehållande av vakant överjägmästarassistenttjänst under är 1921;
Kungl. brev till ilomänstyrelsen den lo dec.

I anledning av Eder i skrivelse den 18 november 1920 gjorda framställning hava Vi vid

ärendets föredragning denna dag bemyndigat Eder att, då så erfordras, under är 1921 för-

ordna extra jägmästare att tillsvidare under året uppehålla vakant överjägmästarassistenttjänst mot
åtnjutande av till tjänsten hörande avlöningsförmåner i lägsta löneklassen med avdrag av det

belopp, varmed ordinarie innehavare av tjänsten har att bidraga till egen pensionering.

Angående >de extra jägmästarnas förbunds» underdåniga ansökning om dyrtids-

tillägg åt extra befattningshavare vid domänverket m. m Domänstyrelsens und. ut-

låtande, den 14 jan.

(.jenom nådig remiss den 5 innevarande månad har Eders Kungl. Maj:t anbefallt domän-
styrelsen avgiva underdånigt utlåtande över en av »de extra jägmästarnas förbund-» gjord

underdånig framställning, innefattande att dyrlidstillägg för tjänstemän å extra stat vid do-

mänverket måtte från och med den I januari 1921 komma att utgå i närmaste överens.stäm-

melse med de grunder, som enligt nådiga kungörelsen den 25 september 1920 äro för de

ordinarie befattningshavare gällande; att till dylik befattningshavare måtte utgå avlöning mot-

svarande till ordinarie befattningshavare utgående löner, minskade med de belopp, som i

den ordinarie befattningen för varje särskilt fall beräknats skola utgå såsom avgift för egen

pensionering, beräknade i enlighet med bestämmelserna i 1907 års pensionslag samt a// för-
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ordnande för Ijelaiming å exlra stal vid domänverket mätte givas sådan avfattning, all därav
lydiigt framgår, att dyrtidstillägg för sådan befattningshavare skall beräknas jämväl ä det av-

dragsbelopp, som motsvarar, vad den ordinarie befattningshavaren får vidkännas såsom av-

gift för egen pensionering.

Till åtlydnad härav far styrelsen med remissaktens återställande, i underdånighet anföra

följande.

Enligt § I i nådiga kungörelsen den 25 september 1920 med särskilda grunder för dyr-

tidstillägg åt befattningshavare vid domänverket stadgas, att befattningshavare vid domän-
verket, som åtnjuter lön eller arvode enligt avlöningsreglementet den 22 juni 1920 äger upp
bära dyrtidstillägg i enlighet med vad genom kungörelsen den 30 juni 1 920 med allmänna
grunder för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst föreskrivits, dock under iakt-

tagande av vissa särskilda bestämmelser.

Enligt nämnda kungörelse skall, för att komma i åtnjutande av dyrtidstillägg, sålunda be-

fattningshavare vid domänverket uppbära lön eller arvode enligt sagda avlöningsreglemente,
uniler det all motsvarande stadgande saknas beträffande befattningsliavare å extra stat. Vis-

serligen är i avseende å ordinarie befattningshavare i 32 i^ stadgat, att avlöningsförmånerna

för dem skola fastställas av domänstyrclsen, så frauit ej Kungl. Maj:l linner sig böra med-
dela bestämmelser i sådant hänseende, varav torde följa, alt dessa avlöningsförmåner komma
alt fastställas med tillägg av dyrtidstillägg enligt i nådiga kungörelsen den 25 september 1920
angivna grunder, men detta stadgande lärer icke äga tillämpning på befattningshavare å extra

stat, vilkas avlöning blivit av Eders Kungl. Maj:t och riksdagen till siffran bestämd eller

utgår efter av riksdagen prövade grunder.

Då på grund av det anförde särskild föreskrift torde vara erforderlig därom, att dylik

befattningshavare skall vara berättigad åtnjuta dyrtidstilKägg i likhet med motsvarande ordi-

narie befattningshavare, får domänslyrelsen i underdånighet tillstyrka, vad »de extra jägmäs
tärnas förbund» i detta avseende föreslagit.

Beträffande vad förbundet i övrigt anfört, får domänstyrelsen hänvisa till sitt den 1 1 decem-
ber 1920 avgivna underdåniga utlåtande över ett av sakkunniga för utredning rörande all-

männa föreskrifter beträffande domänverkets personal ni. m. avgivet förslag.

Angående sakkunnigas för utredning rörande allmänna föreskrifter beträffande
domänverkets personal med mera underdåniga förslag till kungörelse angående
vissa tilläggsbestämmelser till avlöningsreglementet för domänverket den 22 juni

1920.

Genom nådig remiss den 17 november 1920 har Eders Kungl. Maj:t infordrat domänsty-

relsens underdåniga utlåtande över ett av de sakkunniga för utredning rörande allmänna före-

skrifter beträffande domänverkets personal med mera avgivet underdånigt förslag till kungö
relse angående vissa tilläggsbestämmelser till avlöningsreglementet för domänverket den 22

juni 1920.

Sedermera hava nämnda sakkunniga med skrivelse den 13 innevarande månad till domän-
styrelsen överlämnat förnyat förslag till fördelning i lönegrupper, i vad denna avsågo över-

jägmästare, i vilket förslag större hänsyn tagits till de olika distriktens svårskötlhet, varigenom

sålunda lönebeloppen kunna rättvisare avvägas. Mot detta senare förslag har styrelsen icke

något att erinra.

Vad åter den av de sakkunniga föreslagna fördelning i lönegrupper i övrigt beträffar, torde

skilda meningar kunna göras gällande. Men då de av Eders Kungl. Maj:t tillkallade sakunniga

(or domänverkets omorganisation lära komma att upplaga denna fråga till behandling och

då förevarande bestämmelser komma att äga allenast provisorisk giltighet samt sålunda icke

kunna anses prejudicerande för en framtida omläggning av lönestaterna, har styrelsen funnit

sig böra tillstyrka de sakkunnigas förslag jämväl i detta avseende.

Beträffande övriga av de sakkunniga föreslagna bestämmelser tillåter sig styrelsen göra

följande erinran.

I sitt underdåniga utlåtande över lönekommilténs betänkande angående löneregleringen för

domänverket har styrelsen tillstyrkt skogsstatspersonalens och särskilt kronojägarnes uppflytt-

ning i en högre löneklass än den av kommittén föreslagna under den bestämda förutsätt-

ningen att en revision av till dem utgående dagersättningar företoges. Såväl statsrådet

och chefen för jordbruksdepartementet i sitt anförande till statsrädsprolokollet den 5 mars

1920 som riksdagen hava anslutat sig till denna av domänslyrelsen uttalade uppfattning. De
sakkunniga hava emellertid med hänvisning till p.ågående utredning rörande hittills gällande
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resereglementes omarbetning, ansett sig böra uppskjuta framläggandet av definitivt förslag till

ändrade grunder för rese- och traktamentsersättning åt domänverkets personal till dess ett

nytt resereglemente kan varda fastställt. I avvaktan härpå hava de sakkunniga föreslagit,

att hittills gällande stadganden angående rese- och traktamentsersättning skola tillsvidare tillämpas

för domänverkets personal, dock med skyldighet för densamma att, därest Eders Kungl.

Maj.t skulle finna skäligt sä bestämma, underkasta sig retroaktiv tillämpning av nya ersätt-

ningsgrunder från 1 92 1 års ingång.

Häremot har styrelsen ingen annan erinran att göra, än att, vid nådigt bifall till de sak-

kunnigas förslag bemyndigande synes böra lämnas styrelsen att till verkets personal månat-

ligen förskottsvis efter vederbörligen gjord rekvisition utbetala ett belopp, motsvarande de be-

räknade verkliga kostnader, vilket förskott, efter fastställande av nya ersättningsgrunder, bör

gå i avräkning på den domänverkets befattningshavare enligt de nya grunder, som i sådant

avseende kunna varda bestämda, tillkommande resekostnadsersättning.

På grund av vad sålunda anförts får styrelsen tillstyrka nådigt bifall till de sakkunnigas

förslag till tilläggsbestämmelser, dock med den erinran att bemyndigande måtte lämnas sty-

relsen att, i avvaktan på fastställande av nya grunder för beräknande av rese- och traktaments-

ersättning, till domänverkets personal månatligen förskottvis efter vederbörligen gjord rekvi-

sition utbetala ett reseersättningsbelopp, motsvarande de beräknade verkliga kostnaderna,

vilket förskott framdeles bör gå i avräkning jiå den resekostnadsersättning, som enligt be-

rörda grunder kan varda bestämd.

Remissakten äterställes härjämte och får styrelsen tillika överlämna den av de sakkunniga

verkställda utredning, som ligger till grund för de sakkunnigas förslag till fördelning i löne-

grupper.

CIRKULÄR.

N:r 11. Angående avfattningen av borgen som avlämnas vid virkesförsäljningar

från allmänna skogar. Till den för\'altande personalen vid skogsstaten, den 29 nov. 1920.

På förekommen anledning vill Kungl. domänstyrelsen härigenom erinra Eder därom, att

när vid virkesförsäljningar från allmänna skogar såsom säkerhet för köpeskillings erläggande

avlämnas borgen, däri löftesinännen iklätt sig ansvar såsom tör egen skuld, borgensförbin-

delsen skall till förhindrande av 360 dagars preskription avfattas så den gäller tills full be-

talning sker.

N:r 12 Angående vissa bestämmelser rörande entreprenadsummans utbetalande

att intagas i kontrakt om uppförande av kronojägarebostäder och andra byggnader
å entreprenad för skogsväsendets räkning. Till samtliga uverjägmästare, jägmästare

och förvaltare av skolrevir, den 7 december 1920.

På förekommen anledning vill Kungl. styrelsen härmed besluta att vid upprättande hädan-

efter av entreprenadkontrakt om uppförande av bostad med uthus för kronojägare eller andra

byggnader av liknande omfattning bestämmelse i kontraktet skall intagas om entreprenad-

summans utbetalande på det sätt att till entreprenören skall utbetalas

en tiondel (Vio)
^^' entreprenadbeloppet, då kontraktet underskrivits och vederbörlig bor-

gen eller annan säkerhet blivit av entreprenören ställd;

två tiondelar CVio) då grunden, sockeln och bärstenarna äro färdiga;

två tiondelar ('/lo) ^ ytterväggarna äro uppsatta, taklaget uppsatt och intäckt, bjälklagen

inlagda och skorstensmurarna uppförda

;

två tiondelar
('/lo)

^^ golven äro inlagda, eldstäder insatta och snickerier i huvudsak
tardiga; samt återstoden

tre tiondelar ('/,„) då arbetet är fullt färdigt, avsynat och godkänt.

Vid tillämpning av sådan bestämmelse skall, dä entreprenaden omfattar manbygnad med
uthus, iakttagas att de olika tidsbestämningarna skola gälla for de skilda byggnaderna, var-

vid viss % av entreprenadsumman skall beräknas falla på manbyggnaden och viss % på
uthuset allt efter proportionen mellan arbetenas omfattning å desamma

;

vilket vederbörande till efterrättelse länder.

N:r 13. Angående skyndsamt insändande av vissa förteckningar. Till skogs-

statens förvaltande personal, den 11 december 1920.

Av förekommen anledning vill Kungl. domänstyrelsen härigenom erinra om vikten att
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skyndsaimiiarc, än vad hittills ofta skett, till vederbörande myndigheter insända de i cirkulär

n:o I år 1919 upptagna förteckningarna enligt formulär n:o 8 a, 36 a och 36 b.

Särskilt vid årsskiftet är detta av synnerlig vikt, enär länsstyrelserna vid uppgörande av

december månads redovisningshandlingar, vilka skola insändas till Kungl. styrelsen i början

av januari månad, måste hava tillgäng till nämnda forteckningar för upprättande av längd

över vid årsskiftet utestående fordringar, sä kallade inkomstrester.

Av icke mindre vikt är det, att förenämnda förteckningar så fort ske kan inkomma till

Kungl. styrelsen, enär den styrelsen åliggande kontrollen av influtna medel eljest i hög

grad försvåras och fördröjes.

För december månad böra ovannämnda förteckningar avsändas av revirförvaltarna senast

den 27 i samma månad och av överjägmästarna sändas vidare i vanlig ordning före ars-

skiftet.

N:r 14. Angående redovisning vid årsskiftet av utlämnade förskott och kon-

tanta behållningar Till den förvaltande personalen, den 13 december 1920.

Kungl. domänstyrelsen \ ill härigenom erinra Eder, att vid avgivande av redovisningshand-

lingar för december månad enligt gällande bestämmelser följande skall, till dess annorlunda

varder föreskrivet, iakttagas.

Vid årsskiftet skola samtliga av kronojägarna under året mottagna förskott redovisas.

Därest redovisning icke kunnat ske i vanlig ordning med företeende av verifikationer å

bestridda utgifter, skola återståen<le kontanta medel insändas till vederbörande revirförvaltare

såsom kontant redovisade förskott.

Vid årsskiftet hos revirförvaltarna förefintliga kassabehållningar skola ifråga om de revir,

som äga bankräkning, samtidigt med redovisnings avgivande insättas å revirets giroräkning.

Några kontanta behållningar fa sålunda vid årsskiftet icke förekomma.

N:r 16. Angående insändande av förteckning över frän statens centrala möbel-

förråd bekomna inventarier. Till skogsstatens förvaltande personal, den 20 dec. 1920.

Sedan Kungl. byggnadsstyrelsen anmodat Kungl. domänstyrelsen att före den 20 januari

1921 insända förteckning över de inventarier, som intill den 31 december 1920 frän statens

centrala möbelförråd ställts till domänverkets förlogande, vill Kungl. styrelsen härigenom

anmoda samtliga de befattningshavare vid domänverket, vilka för sin expeditions räkning

mottagit inventarier av ifrågavarande slag, att genom vederbörande överjägmästare senast den

10 nästinstundande januari till Kungl. styrelsen inkomma med dylik inventarieförteckning,

upprättad i två exemplar; skolande sådan inventarieförteckning sedermera årligen för sist-

förflutna året insändas till Kungl. styrelsen inom förenämnda tid, sä länge inventarier från

statens centrala möbelförråd innehavas.

Blanketter till inventarieförteckningen översändas härjämte i tre exemplar; och tillhanda-

hållas sådana blanketter sedermera av Kungl. styrelsens registrator efter skedd rekvisition.

Befattningshavare, som icke mottagit inventarier av nu förevarande slag, skall senast den

10 januari 1921 genom vederbörande överjägmästare insända uppgift om att inventarier icke

erhållits från statens centrala möbelförräd.

N:r 17 Angående godkännande av garantibrev såsom säkerhet. Till skogsstatens

förvaltande personal, den 28 dec. 1920.

Kungl. domänstyrelsen har funnit skäligt medgiva att vid försäljning av skogsalster genom
överjägmästare eller jägmästare må tillsvidare, i de fall då borgen av köpare skall ställas

såsom säkerhet for behörigt fullgörande av likvid och övriga köpevillkor, godtagas av Nya
försäkringsaktiebolaget Hansa utställda garantiförsäkringsbrev å belopp, som fullt motsvara

beräknade \-ärdet å utav köpare åtagna förbindelser.

CIRKULÄRSKRIVELSER.
N:r 26, år 1920. Angående taxering av under revirförvaltarnas inseende stå-

ende fastigheter den 22 nov.

Till samtliga jägmästare.

Enär det visat sig att i åtskilliga fall de under kronans disposition stående fastigheter,

över vilka revirfönaltarna ha inseende, blivit emot föreskrifterna i gällande bevillningsför-
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ordning upptagna i taxeringslängderna över fast egendom, för vilken bevillning icke erlägges,

vill Kungl. domänstyrelsen härigenom anmoda Eder tillse, att vid blivande taxeringar rättelse

varder i dylika fall vidtagen.

N:r 27, år 1920. Ang. övergång å den provisoriska lönestaten för ar 1920.

Till samtliga jägmästare den i dec.

Kungl. domänstyrelsen, som till här nedan angivna kronojägarc inom edert revir översänt

dels Kungl. kungörelsen den 26 november 1920 angående ändrad lydelse av 33 |j i avlö-

ningsreglementet för tjänstemän vid domänverket den 22 juni 1920 deU bestämmelser i fråga

om övergång till den provisoriska lönestaten för nämnda tjänstemän, vill härigenom anmoda
Eder, att, därest inom edert revir skulle finnas anställd någon ytterligare ordinarie krono-

jägare, därom ofördröjligen telegrafiskt underrätta Kungl. styrelsen med uppgift om vcder-

btirandes namn och postadress.

N:r 28, år 1920 Ang län för inköp av motorcyklar m m.

Till den förvaltande skogsstatspersonalen den 13 dec.

Sedan Kungl. Maj;t bemyndigat Kungl. domänstyrelsen alt jämväl under 192 1 av domän-
fondens avkastning till skogsstatens för\'altande personal för inköp av motorcyklar, automo-

biler och andra motorvagnar avsedda för resor i tjänsten, utlämna lån till ett belopp av

högst 3,000 kronor för varje befattningshavare, vill Kungl. styrelsen härigenom meddela, att

lånen löpa med se,x procents ränta och att i övrigt gälla de i styrelsens cirkulärskrivelse n:r

15. tlen 10 juli 1919 meddelade bestämmelser.

N:r 29. år 1920 Angående sparsamhet med tjänstetelefonsamtal den 20 dec.

Sedan numera telefontaxorna undergått avsevärd förhöjning anser Kungl. domänstyrelsen

sig böra erinra samtliga befattningshavare vid domänverket om det i styrelsens cirkulär n:r

X är 1920 meddelade förständigandct alt iakttaga största sparsamhet vid användandet a\' inter-

urbana telefonsamtal i tjänsten.

KASSA» OCH BOKFÖRINGSFRÅGOR

Angående omläggande av budgetåret till tiden juli 30 juni r)omänstyrclsens

und. yttrande; den S januari.

I skrivelse den 10 december 1920 anbefalld avgiva underdånigt utlåtande angående bud-

gelärskommitténs den 30 därförutgångna november avgivna förslag om budgetårets förlägg-

gande till tiden 1 juli—30 juni, far domänstyrelsen, med remissaktens återställande, i under-

dånighet anföra följande.

Jämlikt gällande instruktion för skogsstaten skola jägmästarna ärligen uppgöra förslag med
specificerade kostnadsberäkningar till de för\'altningsåtgärder, vilka under nästpåföljande år

böra inom deras förvaltningsområden vidtagas. Dessa förslag skola, enligt domänslyrelsens

den 31 januari 1910 utfärdade reglementariska föreskrifter, av jägmästarna i de fem sydliga

distrikten före augusti månads utgång och av jägmästarna i de övriga distrikten före den

15 september ingivas till vederbörande överjägmästare, som efter vederbörlig granskning har

att senast därpå följande oktober insända förvaltningsförslagen till domänstyrelsen.

Det därpå grundade generalförslag angående följande års driftkostnader för statens domäner
ä\ensom dispositionen a\» det under nionde huvudtiteln uppförda anslag till statens skogs-

skolor jämte förslag till skogshushällningsåtgärder att under samma tid bekostas av kyrko-

fonden och biskopslöneregleringsfonden skall domänstyrelsen jämlikt för ämbetsverket gällande

instruktion till Eders Kungl. Maj:t ingiva före den 20 november.

Enligt instruktionen åligger det vidare domänstyrelsen att före den I september eller annan

för visst fall i sådant avseende särskilt föreskriven tidpunkt till Eders Kungl. Maj:t inkomma
med förslag till de anslagsäskanden inom styrelsens förvaltningsområde, som befinnas böra

göras hos nästföljande års riksdag.

Genom nådigt brev den 17 december 19 15 har därjämte förordnats, att från och med
ingången av år 1916 skola tillsvidare på försök tillämpas av den s. k. skogsbokföringskommittén

utarbetade grunder för domänförvaltningens räkenskapsväsende. Lokalförvaltningarna hava

sålunda att månadsvis avsluta sina medelsredovisningar och samtidigt med rapport om kassa-

ställningen till styrelsen avlämna kronojägarnas virkesuppgifter, vilka efter av vederbörande
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jägiiiiisure företagen granskning skola införas i revirets virkesliggarc. Omcilelbart efter års

slutet tillkommer redogöraren att förutom december månads kassa- och virkesredovisningar

fastställa föregående års inkomst- och utgiftsrester, avgiva virkesrapport om det virke, som
under det gångna året upphuggits, förädlats och för olika ändamål utlämnats jämte uppgift

å vid årsskiftet kvarliggande lager av uppliugget virke. Dessutom har lokalförvaltningen

att för det gångna året avlämna redovisning över omhänderhavd proviant, inventarier, mate-

rial och skogsfrö samt förteckning dels över redogörelseårets arrenden dels — för kontroll

ä uppbördsfönaltningen — över de skogsmedel, som genom sagda förvaltning skola indrivas

I regel pläga härmed förenade expeditionsarbeten kräva en tid av tre ä fyra veckor, inbe-

räknat den tid närmast före årsskiftet, som måste tagas i anspråk för bokslutets förberedande

Därefter vidtager avfattande av revirens årsberättelser med tillhörande bilagor, vilka seder-

mera läggas till grund för en stor del av domänstyrelsens årsberättelse åtföljande statistiska

tabeller. Jägmästarnas årsberättelser skola i enlighet med domänstyrelsens reglementariska

föreskrifter vara ingivna till vederbörande överjägmästare före utgången av februari månad,

vilken tid dock i särskilda fall måst överskridas, då det vidlyftiga arbetet härmed ej kunnat

medhinnas inom föreskriven tid. Sedan berättelserna därefter blivit av överjägmästarna i be-

hörig ordning granskade, skola dessa tillika med övcrjägmästarnas egna berättelser till do-

mänstyrelsen insändas före utgången av mars månad.

1 budgetårskommitténs underdåniga betänkande anföres å sidan S2 i fråga om statens

<lomäner, att de arbeten, som i samband med drsavslutningen ålåge jägmästaren omfattade

uppgift å ökning eller minskning i fastigheternas värde på grund av omtaxering, avskrivning

på inventarierna, avlämnande av virkesuppgift, fastställande av utgifts- och inkomstrester samt

upprättande av statistik vilka arbeten, med undantag av de två sistnämnda,- förmenas vara

föga betungande. Kastställandet av inkomstresterna vore visserligen för länsstyrelsernas vid-

kommande ett ganska betungande arbete, men hos jägmästarna däremot förekomme endast

fa sädana rester. Inkomstresterna komma dock med det ifrågasatta nya räkenskapsåret att

till antalet väsentligt nedbringas, alldenstund virket i regel såldes på hösten och till stor del

likviderades före den I juli. Vidare framhålla kommitterade, att årsstatistiken, som med-

förde ett ganska betydande arbete, skulle genom dess utförande sommartid verka hindrande

på göromålen i skogarna. Denna olägenhet ansåges likväl bliva undanröjd, i händelse jäg

mästarna erhölle skrivbiträden, som i huvudsak kunde up])rätta redogörelserna, varförutom

arbetet skulle kunna förläggas till hösten. Den omständigheten, att efter räkenskapsårets

omläggning tillstånd icke kunde medgivas jägmästarna att avgiva redovisningen för juni och

juli månader samtidigt, vore av ringa betydelse, då sådant medgivande hittills begagnats endast i

obetydlig utsträckning, vartill komme, att de ifrågasatta skrivbiträdena kunde i det väsentliga

upprätta redovisningarna. Den svårighet, som genom omläggningen skulle uppstå för do-

mänstyrelsens bokföringspersonal, cirka 35 personer, att erhålla semester under juli och

augusti månader, bleve i någon män minskad, då bokslutet lättare borde kunna verkställas

allt efter som det nyligen införda bokföringssystemet efter hand bleve mer och mer inarbetat.

Kör virkesbokföringen, avseende bland annat virkesförrådets ställning vid räkenskapsårets ut

gäng, skulle en avslutning den sista juni vara lämpligare, enär förrådet då vore minst. Till

sist framhåller kommittén, att det föreslagna nya budgetåret syntes bliva ett med hänsyn

till verksamheten naturligare räkenskapsår än kalenderåret, och att domänstyrelsen icke haft

något principiellt att erinra mot den ifrågasatta omläggningen.

Domänstyrelsen anser sig böra fästa Eders Kungl. Maj:ts uppmärksamhet däqiå, att vad

kommitterade sålunda anfört, tillkommit utan styrelsens hörande.

För egen del är styrelsen av den bestämda uppfattningen, att en omläggning på föreslaget

sätt av räkenskapsåret skulle i betänklig grad verka hinderligt på jägmästarnas arbete ute i

skogarna, då ju deras tjänstgöring under sommar och höst, medan marken är bar, inåste

vara förlagd huvudsakligast ute å reviren. Avslutandet av medels- och förrådsredovisningarna

vid juni månads utgång skulle binda jägmästarna vid expeditionsarbetet under en stor del

av juni och juli månader, även om skrivbiträden anlitades, enär dessa senare i regel endast

torde kunna utföra det rent mekaniska arbetet, under det att de med bokslutet förenade

mer krävande uppgifter måste handläggas av redogörararen jiersonligen. Då det därjämte

tillkommer jägmästarna att avgiva ovan omförniälda förvaltningsförslag under sensommaren

samt i och med den föreslagna omläggningen av räkenskapsåret utarbeta årsstatistiken under

sommar- eller hösttid, bleve härigenom jägmästarna huvudsakligast upptagna av expeditions-

göromäl under den lid, då deras verksamhet är mest nödvändig ute i skogarna. -Särskilt

ofördelaktigt skulle ett sådant förhållande återverka på jägmästarnas tjänstgöring i övre Norr-

land, där tiden är tämligen starkt begränsad för sädana förrättningar, som måste utföras, då

marken är bar.
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En omläggning av budgetåret på föreslaget sätt skulle sålunda, särskilt vad Norrland be-

träffar, föranleda anställandet ej blott av ett ökat antal skrivbiträden utan även av ett avse-

värt antal revirassistenter, varigenom domänverkets driftkostnader skulle ytterligare ökas.

Under nuvarande förhållanden med räkenskapsåret sammanfallande med kalenderåret kunna
för bokslutet och statistiken erforderliga uppgifter utarbetas av jägmästarna under vintern

eller den del av året, dä deras tjänstgöring vad större delen av landet beträffar under längre

tid ute i skogen är mindre av behovet påkallad. Hittills har också eftersträvats att under
sommar och höst inskränka jägmästarnas expeditionsgöromål till minsta möjliga för att där

igenom möjliggöra deras för revirens rationella skötsel nödvändiga vistande ute i skogarna

under denna tid.

Den ifrågasatta omläggningen av räkenskapsåret skulle däremot föranleda ett steg i mot"

satt riktning till väsentligt men för jägmästarnas verksamhet i ovan berörda hänseende.

Såsom ovan nämnts avlämnas månatliga rapporter frän samtliga redogörare inom domän-
styrelsens förvaltningsområde, och på dessa rapporter uppbyggas månad för månad styrelsens

huvudbok. Rapporterna för juni månad skola inkomma till styrelsen i början av nästpåföljande

juli månad, och sedan desamma granskats och bokförts kommer visserligen — efter budget-

årets omläggning på föreslaget sätt — hela materialet till huvudbokens kassakonto att före-

ligga tärdigt, ehuru tidigast i slutet av juli månad. Huvudboken innehåller tlock en mängd
andra uppgifter, vilka icke med säkerhet hinna samlas, ordnas och bokföras inom sistnämnda
tid. Dit hör bland annat den s. k. fastighetsliggaren, vars material hämtas ej blott ur taxe-

ringsnämndernas utan även ur de på hösten sammanträdande prövningsnämndernas protokoll.

En icke alltför snävt begränsad tid måste även anslås till upprättandet av själva bokslutet

och dess eventuella korrigering samt till huvudbokens renskrivning och bindning. Det vill

därför synas styrelsen, som om huvudboken tidigast den i september — och detta endast

under allra gynnsammaste förhållanden — skulle kunna avlämnas till riksräkenskapsverket.

Ställer man därjämte den fordran på huvudboken, alt den vid överlämnandet till nämnda
myndighet skall vara åtföljd av samtliga till densamma hörande verifikationer icke blott gran-

skade utan även inbundna, lära räkenskaperna icke imder några forhållanden kunna avlämnas
före mitten av september månad.

Domänstyrelsen har velat erinra härom, enär enligt styrelsens förmenande frågan om bud-

getårets omläggning till en del torde vara beroende av, huruvida räkenskaperna kunna av-

slutas i så god tid, att rikshuvudboken kan ligga färdig till tiden för statsrevisorernas sam-
manträde.

Därjämte anser sig styrelsen böra framhålla, att genom förläggandet a\- räkenskapsårets

slut till den 30 juni de vid ämbetsverkets kamerala byrå anställda befattningshavarna, ut-

görande omkring hälften av verkets personal, bleve utestängda från möjligheten att erhålla

semester under tiden före mitten av september månad, ett förhållande som ingalunda komme
att inverka fördelaktigt på personalens vare sig arbetslust eller hälsotillstånd, dä det givetvis

är under den varma årstiden, som arbetet under ett ständigt stillasittande inne i tjänsterum-

met är mest påfrestande, och följaktligen gör behovet av ledighet och vila just under denna
tid störst.

I fråga om en av professor G. Cassel framhållen detalj (kassaförlagskommitténs betänkande
sidan 47^ — nämligen huruvida specialstater hinna bliva upprättande före den törsta juli —
är styrelsen av den bestämda uppfattningen, att detta icke medhinnes. Erfarenheten frän de
senare åren giver nämligen vid handen, att riksdagens beslut rörande domänverkets stater

först efter riksdagens slut delgives domänstyrelsen.

Gent emot det i kommitténs betänkande gjorda, härovan refererade uttalandet, att anta-

let inkomstrester skulle med det ifrågasatta nya räkenskapsåret högst väsentligt nedgå, enär
virket i regel säljes på hösten och till stor del likvideras före i juli, tillåter domänstjTelsen

sig göra den erinran, att sagda förhållande gäller endast mellersta och södra delarna av landet,

under det att för landets övriga delar, som likväl i fråga om virkesförsäljningar intaga främsta

rummmet, likvid i allmänhet erlägges i augusti för det under föregående höst försålda virket

Trots de nu gjorda erinringarna har domänstyrelsen dock i enliget med i tidigare skri-

velse till statskontoret den 4 november 1918 gjort uttalande principiellt ej något att invända
mot den föreslagna omläggningen av budgetåret, enär densamma givetvis är förenad med vissa

fördelar, vilka dock, vad domänverket beträffar, torde vara begränsade till att budgetsårets

början komme att infalla närmare riksdagssessionen och att virkesbokföringen komme att for-

enklas, därigenom att virkesförrådets ställning bleve framlagd vid en tidpunkt, dä förrådet är

avsevärt mindre än vid kalenderårets utgång.

Styrelsen far dock med hänsyn till de stora olägenheter, som den föreslagna omläggningen
av budgetåret skulle meitför.i för domänför^aUningens verksamhet, för sin del i underdånig-
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hel hemställii, au lör ilomänverkel iäkcnska[)såret maltc som hittilU la ^ainmanlalla med kalen-

deråret.

Slutligen fär styrelsen medilela, att ett eventuellt genomförande av den föreslagna omlägg-

ningen av budgetåret från ocli med den i juli 1923 icke synes, beträffande domänverket,

påkalla nägoii särskild framställning till innevarande års riksdag.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.
I Svensk författningssamling utkomna förordningar berörande skogsväsendet.

Kungl. kungörelsen ang. ändrad lydelse av 33 § i avlöningsrcglemcntct för tjänstemän vid

domänverket den 22 juni 1920 (n:r 493); given den 26 nov. 1920, n:r 736.

Kungl. kungörelse med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet, given den

26 nov., n:r 744.
Kungl. kungörelse ang. ändrad lydelse av §^ 7 och 8 i jaktstadgan den 8 nov. 1912;

given den 10 dec. 1920.

PERSONALFRÅGOR.

Angående sakkunnigas for utredning rörande allmänna föreskrifter beträffande

domänverkets personal underdåniga förslag rörande antalet ordinarie befattningar

inom de lönegrader vid domänverket, där enligt avlöningsreglementet av den 22
juni 1920 detta skall bestämmas av Kungl Maj:t samt rörande icke ordinarie

befattningshavare och dessas avlöning med mera. Doinänstyrelsens underdåniga utlå-

tande den II dec. 1920.

Genom nådig remiss den 1 1 december 1920 har Eders Kungl. Maj:t infordrat domän-
styrelsens underdåniga utlåtande över ett av sakkunniga för utredning rörande allmänna före-

skrifter beträffande domänverkets personal med mera angivet förslag ifråga om dels antalet

ordinarie befattningar inom de lönegrader vid domänverket, där enligt avlöningsreglementet

av den 22 juni 1920 detta skall bestämmas av Eders Kungl. Maj:t dels ock den icke-ordi-

narie personalens a\'löning med mera.

Till ätlydnad härav tar domänstyrelsen i underdånighet anföra följande.

Beträffande de sakkunnigas förslag ifråga om antalet ordinarie befattningshavare inom
de lönegrader vid domänverket, där enligt avlöningsreglementet av den 22 juni 1920 detta

skall av Eders Kungl Maj;t bestämmas, har ilomänstyrelsen ingen annan erinran att göra

än att så vitt ske kan, styrelsen måste erhålla bemyndigande att i fråga om de kvinnliga

biträdena å överjägmästareexpeditionerna i varje särskilt fall avgöra, huruvida befattningen

skall förses med konstitutorial eller endast uppehållas på förordnande.

De sakkunnigas förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie tjänstemän vid do-

mänverket kan styrelsen i stort sett biträda.

Emellertid får styrelsen i anslutning till den uppfattning, styrelsen i skrivelse till ifråga-

varande sakkunniga den 22 oktober 1920 givit uttryck åt, i underdånighet göra vissa erin-

ringar.

I nämnda skrivelse har styrelsen i enlighet med en av de extra jägmästarnas förbund

den 14 oktober 1920 till domänstyrelsen ingiven framställning föreslagit att nuvarande bi-

trädande jägmästare måtte benämnas jägmästare å extra stat och uppföras i 9. lönegraden,

dock med skyldighet att vidkännas avdrag å avlöningen, motsvarande ordinarie befattnings-

havare inom samma grad åliggande avgift för egen pensionering.

Nu hava emellertid de sakkunniga icke funnit sig böra tillmötesgå den av de extra

jägmästarnas förbund gjorda, av domänstyrelsen biträdda framställning. Enligt de sakkun-

nigas förmenande hava nämligen dessa tjänstemän, för närvarande två till antalet, icke till-

kommit pä det sätt och stå ej heller i fortsättningen i den ställning, som begreppet å extra

stat förutsätter.

Denna uppfattning kan icke av styrelsen godtagas.

Men även om sä vore fallet ligger dock, enligt styrelsens bestämda uppfattning, huvud-

vikten därpå, att de så kallade biträdande jägmästarna numera i intet avseende skiljer sig

från en ordinarie revirförvaltare. De så kallade revirledarna, vilka utgöra deras verksam-

hetsområde, äro fullt självständiga förvaltningsenheter. Till såväl omfattning som svårskött

het kunna de till fullo jämföras med de vanliga reviren.

Pä grund av det anförda finner styrelsen ingen anledning att tränga sin i förenäuinda

skrivelse till de sakkunniga uttalade uppfattning.
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Vidare har styrelsen i sin åberopade skrivelse till de sakkunniga, utom annat, angivit

förslag till de lönegrader, i vilka de särskilda befattningshavarna å extra stat böra uppfö-

ras. Härigenom har styrelsen givetvis velat giva uttryck åt den uppfattningen, att befatt-

ningshavaren bör placeras i den löneklass inom graden, vartill hans tidigare tjänstgöring

berättigar honom, en uppfattning, som finner stöd i Eders Kungl. Maj:ts proposition n:r

271, till riksdagen angående lönereglering för domänverkets ])ersonal, där det nämligen he-

ter att för med ordinarie personal jämförlig extra byräpersonal i domänstyrclsen avlöningen

torde böra sättas lika med motsvarande ordinarie personal med avdrag för pensionsavgifter.

Kmellertid hava de sakkunniga i sitt förslag till löneplan för ifrågavarande tjänstemän upp-

tagit endast e7i klass inom varje lönegrad, vid vilket förhållande styrelsen loranlåtes fram-

hålla, att styrelsen saknar anledning frångå sin tidigare intagna ståndpunkt i frågan.

Styrelsens förslag om uppförande å extra stat i första lönegraden av ytterligare fyra kvinn-

liga biträden har icke vunnit de sakkunnigas gillande, under hänvisning till denna anställ-

ningsforms provisoriska karaktär. Då emellertid samma skäl förefunnos vid uppförande av

nuvarande sex biträden å extra stat i första lönegraden och då behovet av ytterligare arbets-

kraft i en mera stadigvarande ställning är ofrånkomligt, även om styrelsen kommer att lyckas

i sin strävan att genom en förbättrad organisation genomföra en minskning av den kvinn-

liga personalen, vägar styrelsen hemställa, att Eders Kungl. Majtt måtte lämna de sakkun-

nigas förslag härutinnan utan avseende.

I detta sammanhang torde böra erinras om de sakkunnigas förslag ifråga om till befatt-

ningshavare a extra stat utgående lönebelopp.

Uti sin forenämnda skrivelse till de sakkunniga har styrelsen för ifrågavarande befatt-

ningshavare föreslagit belopp, motsvarande till ordinarie befattningshavare utgående löner^

minskade med de belopp, som i den ordinarie befattningen för varje särskilt fall beräknats

skola utgå såsom avgift för egen pensionering, därvid styrelsen givetvis utgått ifrån den
förutsättningen, att beloppen ifråga skulle bestämmas i enlighet med de bestämmelser, som
gälla för pensionering av befattningshavare vid domänverket.

Nu hava emellertid de sakkunniga föreslagit att frän motsvarande till ordinarie befatt-

ningshavare utgående lönebelopp skulle göras avdrag, som om de för de övriga affarsdri-

vande verken i pensionsavseende meddelade bestämmelser vore gällande jämväl för domän-

verket.

Styrelsen kan icke finna detta de sakkunnigas förslag logiskt motiverat. Så länge de i

1907 års lag meddelade bestämmelser äro gällande för domänverket, torde avdragen ifråga

rimligtvis icke kunna sättas högre än vad dessa bestämmelser medgiva.

Enligt 15 § i avlöningsreglementet äger ordinarie tjänsteman vid domänverket uppbära

oavkortad lön bland annat för den tid han tjänstgjort såsom lärare vid eller deltagit såsom

elev i utbildningskurs vid verket eller vilken han med vederbörligt medgivande använt för

att utom sin tjänstgöringsort göra iakttagelser eller idka studier, som kunna tjäna verkets in-

tressen. Enligt styrelsens förmenande torde bestämmelser i detta avseende böra utfärdas

jämväl i fråga om extra ordinarie befattningshavare, då ju dessa senare i kanske långt

större utsträckning än de ordinarie begagna sig av möjligheterna till ökad teoretisk ut-

bildning.

Enär möjlighet förefinnes alt skogsfogde kan komma att övergå till extra ordinarie krono-

jägaretjänst bör § 5 mom. 4 erhålla sådan lydelse, att jämväl skogsfogde i thy fall äger

ifråga om lön i den nya befattningen tillgodoräkna sig tjänstetiden i den förra.

Ät 10 § bör i så måtto givas en annan formulering, att dels början av näst sista stycket

kommer att erhålla följande lydelse: »Därest extra ordinarie anställning tillträdes eller rätt

till ökad semester enligt ovanstående inträder från annan tidpunkt än frän årets början, ma
för sådant är» etc, dels sista stycket sammanföras med det näst sista.

Enligt de sakkunnigas förslag till avlöningsbestämmelser skall antalet av de i 6. tjänste-

gruppen upptagna befattningshavare bestämmas av Eders Kungl. Maj:t. Emellertid synas

de sakkunniga förbisett detta i sin särskilda framställning till Eders Kungl. Maj:t.

Pä grund av vad sålunda anförts får styrelsen tillstyrka nådigt bifall till de sakkunnigas

förevarande förslag dock med följande erinringar,

ait bemyndigande, så vitt ske kan, måtte lämnas styrelsen att ifråga om de kvinnliga

biträdena å överjägmästareexpeditionerna i varje särskilt fall avgöra, huruvida befattningen

skall förses med konstitutorial eller endast uppehållas på förordnande,

att nuvarande biträdande jägmästare måtte benämnas jägmästare å extra stat och upp;

föras i 9. lönegraden med placering i lönegrupp C och med skyldighet att vidkännas av-

drag å avlöningen, motsvarande ordinarie befattningshavare inom samma grad åliggande av-

gift för egen pensionering,
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att å löneplaiicn lijr tjiinsteinän å extra stat mätte inom varje särskild lönegrad upptagas
olika löneklasscr i överensstämmelse med i avlöningsreglementet av den 22 juni 1920 för

motsvarande lönegrader fastställda,

<itt å extra stat måtte uppföras ytterligare fyra kvinnliga biträden i första lönegraden,
atl till befattningshavare S extra stat måtte utgå avlöning motsvarande till ordinarie be-

tatlningshavare utgående löner, minskade med de belopp, som i den ordinarie befattningen
lör varje särskilt fall beräknats skola utgå såsom avgift för egen pensionering, beräknade i

enlighet med bestämmelserna i 1907 års pensionslag,

att den rätt till bibehållande av oavkortad lön, som enligt ^151 avlöningsreglementet med-
givits ordinarie tjänsteman för den tid han tjänstgjort såsom lärare vid eller deltagit såsom elev

i utbildningskurs vid verket etc. måtte tillerkännas även extra ordinarie tjänstemän,

alt i ^ 5 mom. 4 av förslaget till avlöningsbestämmelser inrymmes riitt jämväl för skogs-

fogde att vid övergång till extra ordinarie kronojägaretjänst ifråga om lön i den nya befatt-

ningen tillgodoräkna sig tjänstetiden i den förra,

att åt 10 Si näst sista stycket mätte givas följande formulering: »Därest extra ordinarie

anställning tillträdes eller rätt till ökad semester enligt ovanstående inträder från annan tid-

punkt än från årets början, må för sådant år» etc., och att i sammanhang härmed sista

stycket i paragrafen sammanföres med det näst sista, och
att antalet llottledsassistenter måtte bestämmas till en och jägmästare ä extra stat till två.

Angående antalet ordinarie befattningar vid domänverket inom 1-4 lönegra-
derna. Kungl. brev till domänslyrelsen den 31 dec. 1920.

iK-n 22 juni 1920 bemyndigade VI chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla sak-

kunniga personer för att verkställa utredning och avgiva förslag rörande bland annat antalet

ordinarie befattningr inom de lönegrader, där enligt avlöningsreglementet för tjänstemän vid

domänverket samma dag detta antal skall bestämmas av oss.

1 skrivelse den 10 december 1920 hava nu jämlikt berörda bemyndigande tillkallade sak-

kunniga bland annat avgivit sådant förslag.

Häröver har Ni den ii december 1920 avgivit infordrat utlåtande.

Vid föredragning härav denna dag hava VI funnit gott fastställa följande anlal ordinarie

l>efattningar vid domänverket inom i—4 lönegraderna, nämligen

A. För inaiiUga hefattningshava rt :

Lönegrad Befattning .-Vntal

1 Expeditionsvakt 2

2 Förste expeditionsvakt ... i

, (Kronojägare 634
^ (Tillsyningsmän 27 55 j

4 Skogsrättare S

K. För kvinnliga bt-fxitlningshavare:

Lönegrad Befattning .\ntal

1 Skrivbiträde 28
2 Kontorsbiträdc 4

3 Kanslibiträde 2

Tillika hava VI funnit gott medgiva, att det må ankomma pä Eder att avgöra, huruvida

befattning såsom kvinnligt biträde å överjägmästarexpedition skall tillsvidare endast uppe-
hållas på förordnande

SKOGSUNDERVISNING-

Ang. elevantalet vid skogshögskolans jägmästarekurs Domänstyrelsens skrivelse

till Sveriges Skogsägareförbinul, den 15 jan.

Efter förutvarande Skogsinstitutets omändring till skogshögskola, bestämde Kungl. Majtt

1 nädigt brev den 30 mars 191 5, ^It antalet elever vid högskolans jägmästarekurs efter

genomgången utbildning vid den till högskolan förberedande kursen vid Garpenberg skulle

utgöra 25 årligen. Pä framställning av Kungl. Domänstyrelsen med anledning av då före-

varande brist ]iå högre utbildade skogsstatstjänstemän föreskrev Kungl. Maj:t i nädigt brev

den 28 april 1916, att förenämnda anlal elever under åren 1916— 1919 skulle ökas från 25
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liU 30. I december 1916 gjorde Kungl. styrelsen ytterligare framställning hos Kungl. Maj;t

om, att alla vid I g 16 års hösttermin vid förberedande kursen vid Garpenberg godkända
elever, 37 till antalet, skulle fa utbildas vid skogshögskolan. Kungl. Maj:l biföll i nådigt

brev den 9 januari 1919 detta Domänstyrelsens förslag. Samtidigt anbefalldes Domänsty-
relsen alt inkomma med förslag till det antal elever vid skogshögskolan, som för fyllande

av den rådande bristen pä högre utbildad skoglig personal, kimde beräknas erfordrades un-

der de närmaste åren. Den 5 juli 1917 avgav styrelsen, efter att hland annat hava in-

hämtat Edert yttrande i ärendet^ underdånigt förslag, att vid skogshögskolans jägmästar-

kurs skulle vid slutet av var och en av höstterminerna åren 1918, 1919, 1920 och 1921

till vidare utbildning antagas 35 elever. Kungl. Maj:t upptog detta förslag och begärde

i 1 91 8 års statsverksproposition de ökade anslag, som härigenom uppkomme för skogs-

högskolan, vilka anslagsäskanden av riksdagen biföllos.

Den successiva ökning av antalet elever vid skogshögskolans jägmästarkurs och av där-

ifrån utexaminerade elever, som på grund av vad ovan anförts uppstått, det förhållande vi-

dare att elevantalet vid skogshögskolans forstmästarkurs jämväl utökats ävensom särskilt det

förändrade läget i affärslivet ha föranlett, att behovet för domänverkets vidkommande av

personal, utbildad vid jägmästarkursen, under år 1922 torde bliva fyllt. Enligt vad styrel-

sen har sig bekant har endast en av de elever, som under år 1920 utexaminerades från

jägmästarkursen, avgått till annan tjänst än domänverkets. .\v de elever, som innevarande

år utexamineras från samma kurs, torde näppeligen alla under detta år kunna beredas sys-

selsättning i domänverkets tjänst.

Styrelsen har därför under övervägande att vidtaga åtgärder för att antalet elever, som antages

till fortsatt utbildning vid förberedande kursen till skogshögskolans jägmästarkurs, må inskrän-

kas till 25, och att denna inskränkning må komma till stånd redan vid innevarande års slut.

Innan Domänstyrelsen vidtager åtgärder i sådant syfte, far styrelsen emellertid anhålla,

att Ni ville meddela, huruvida med hänsyn till behovet av personal hos enskilda skogsägare, ut-

examinerade från skogshögskolans jägmästarkurs, hinder möter mot nu ifrågasatt inskränkning.

Styrelsen får anhålla om Edert svar om möjligt före den 20 instundande februari.

Ang. ytterligare medel till anordnande vid skogshögskolan av fortbildningskurser

för skogsstatstjänstemän. Doraänstyrelsens underd. skrivelse den 24 jan. 1921.

Vid fastställande den 31 december 1 920 av generalförslag angående driftkostnader for

domänverket under år 1921 har Eders Kungl. Maj:t, på av domänstyrelsen därom gjord

underdånig framställning medgivit, att för bestridande av kostnaderna för anordnande vid

skogshögskolan under mars månad 1 92 1 under omkring 10 dagar av en för skogsmän med
högre utbildning lämpad fortbildningskurs finge användas ett belopp av 4,000 kronor utav

det under rubriken »kostnader för statens skogsdomäner» uppförda anslaget å 30,000 kronor

till skogsstatens vidare utbildning.

Såsom av domänstyrelsens underdåniga skrivelser i ämnet såväl den 18 september som
den 17 november 1920 framgår, avser nyssberörda belopp av 4,000 kronor att täcka kost-

naderna för föreläsningarna, i vad nämnda kostnader hänföra sig' till i kursen deltagande

tjänstemän vid domänverket.

Emellertid har styrelsen i sin motivering till ovanberörda hemställan den 18 september

1920 beräknat kostnaderna till 14,000 kronor, därav 10,000 kronor till beredande av möj-

lighet for kursdeltagarna ej mindre att bibehålla lön eller arvode oavkortade än även att

erhålla skäliga stipendier och 4,000 kronor till bestridande av deltagarnas kostnader for

föreläsare, ehuru detta icke med tydlighet framgår av den sammanfattande framställning.

Som bland förutsättningarna för kursens anordnande ingår, att deltagarna äga bibehålla

oavkortad avlöning och komma i åtnjutande av skäligt stipendium får domänstyrelsen i

underdånighet hemställa om nådigt bemyndigande att för ifrågavarande ändamål använda,

utöver förut anvisade medel av 4,000 kronor, ytterligare 10,000 kronor, vid vilket förhäl-

lande det i general förslaget för år 192 1 under rubriken ^kostnader för statens skogsdo-

mäner» uppförda anslaget å 30,000 kronor till skogsstatens vidare utbildning komme att

höjas till 40,000 kronor.
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WAGNERBLÄDNINGEN OCH DESS
TILLÄMPNING I SCHWARZWALD.

Intryck från en studieresa.

Under den förflutna sommaren hade jag tillfälle att företaga en studieresa

på kontinenten, då jag även kom att under en veckas tid uppehålla mig
i Schwarzwald. Det är några av erfarenheterna därifrån, som här skola fram-

läggas.

Om jag först skulle försöka att med några ord sammanfatta det allmänna

intrycket av Tyskland och stämningen där, skulle jag vilja säga, att livet i all-

mänhet tycktes mig tämligen tråkigt. Folket verkade misslynt och modstulet,

alla klagade över de dåliga tiderna, och alla människor talade politik. Opi-

nionen vände sig mot huvudsakligen två ting, nämligen fransmännen och
judarna. Däremot hörde jag ingenting ont om engelsmännen.

Mat fanns det mera gott om än vad åtminstone jag hade väntat mig, dock
var det brist på socker och smör och i Berlin var köttet ransonerat. Järn-

vägarna, som man berättat mig en mängd rövarhistorier om, befunnes vara i

mycket gott skick, och åtminstone snälltågen gingo med all önskvärd precision.

Man kunde inte heller klaga på vagnarna, som, vad bekvämlighet och snygg-

het angår, gott kunde mäta sig med de genomsnittliga franska.

Med avseende på skogarna har det sagts, att de skulle ha blivit så illa

åtgångna under kriget. Man har framhållit det tragiska däri att minutiösa

hushållningsplaner och detaljerade beräkningar, rationell statistik och bok-

föring -—
- allt skulle ha kastats över ända genom kriget, dä reviren helt en-

kelt ålagts att leverera sä och sä mycket virke — sak samma med planer

och uthållighet. Efter vad jag sett och hört skulle jag vilja beteckna dessa

rykten som till största delen gripna ur luften. Det är ju möjligt att det fin-

nes några enstaka revir, där överavverkning kan ha ägt rum. Men i all-

mänhet förhäller det sig alldeles tvärtom på det sättet, att man under kriget

har på de flesta ställen avverkat betydligt mindre än under fredstiden förut,

och orsakerna härtill ligga mycket nära. Först och främst har Tyskland
under krigsåren konsumerat avsevärt mycket mindre virke än normalt, dels

på grund av den avstannade byggnadsverksamheten och dels på grund av att

folkmängden varit minskad med alla dem, som legat i fält. För bränsle har

Tyskland som bekant kolgruvor inom egna gränser, och någon ökad bränn-

vedshuggning i stil med bränslekommissionernas i Skandinavien kan man ej

tala om. Därtill kom den omständigheten att en stark brist på såväl skogs-

arbetare som uppsyningsmän och förvaltande personal har rått hela tiden, dä
just denna del av befolkningen särskilt mangrant samlats under fanorna. Det
var därför omöjligt att driva skogsarbeten i normal utsträckning, och vad som
mest har fått stå tillbaka är givetvis kulturer, gallringar och vägarbeten. Även
huvudavverkningarna ha emellertid måst inskränkas av brist på arbetskraft.

4. ShogsvHrds/oreningens Tidskrift igir. Serien B.
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Ue största avverkningarna under kriget voro lokaliserade till närheten av

fronterna, men där hade tyskarna stora skogar på fientligt område att ut-

nyttja, och detta skedde också utan överdriven hänsynsfullhet både i öster

och väster.

På samma sätt som med skogarna förhåller det sig i stort sett med den

övriga nationalförmögenheten. Man ser överallt, var man far fram, jorden i

god kultur, välbyggda byar och städer, väldiga fabriker. Låt vara att fabri-

kerna stå stilla på grund av brist på råmaterial och på- grund av strejker,

men man kan omöjligt undgå att få ett starkt intryck av att depressionen

måste vara av övergående art. Tysklands enda vinst under detta krig är att

det lyckats hålla fienderna borta frän landet, varigenom allt det gamla finns

kvar. Det fordras blott ordnandet av vissa förutsättningar för att produk-

tionen skall komma i full gång igen. Det svåraste hindret att övervinna tror

jag är av psykologisk natur. Det tyska folket vill inte arbeta som förr, och

det ligger en grå, dyster och luggsliten stämning över alltsammans. Bäst

kände jag kanske detta sedan jag hade lämnat Tyskland och kommit in i

Schweiz. Det var att komma i en helt annan andlig atmosfär av företagsam-

het, livsmod och arbetsglädje.

Dä jag hos forstdirektionen i Stuttgart anhöll att få anvisning på några

wiirttembergska revir där WAGNERsystemet kunde studeras, rekommenderade
man mig till trenne: Gaildorf, Calmbach och Langenbrand. Detta visade

sig sedermera vara ett mycket lyckligt val. Gaildorf är det revir, där Wag-
NER utexperimenterat sin metod, och där den mest rent tillämpas och till-

lämpats sedan bortemot 20 är tillbaka. Såsom framgår av en karta över

reviret (fig. i) har man där helt systematiskt delat upp skogen i avdelningar

och överallt påbörjat föryngringen efter kantblädningens principer. Gaildorf

är därför ett skolexempel på detta område.

Calmbach och Langenbrand ligga helt nära varandra — fågelvägen är det

blott cirka en halv mil mellan den lilla staden Calml)ach, som är belägen

vid järnväg, och byn Langenbrand. A Calmbach tillämpar d:r R.amm en

modifierad form av WAGNERmetoden, under det att å Langenbrand residerar

en arg kritiker av systemet — d:r Eberhard. Genom att besöka de tre

ovannämnda reviren kan man alltså få tillfälle att se problemet från olika

synpunkter.

Det kanske i detta sammanhang förtjänar påpekas, att de tyska skogsmän-

nen, som stå pä en mycket hög teoretisk nivå och dessutom ha helt små
revir att sköta, pä ett synnerligen noggrant sätt studera sina skogar och

modifiera sin uppfattning om deras skötsel allt efter sina lokala erfarenheter.

Följden blir den, att snart sagt varje revirförvaltare anser sig böra ha sitt

eget system. 1 verkligheten bli skillnaderna ute i skogen ofta försvinnande,

men på tryckpapper kan man i alla fall fä fram dem. Så redogör t. ex.

Wagner för icke mindre än 9 st. olika skogsbrukssätt, vilka bilda huvud-

formerna, vari sedan modifikationer av allehanda slag äro tänkbara.

WAGNERblädningen är ju visst icke okänd hos oss här i Sverige. Wagners
arbeten refererades i Skogsvärdsföreningens tidskrift år 1909 och 19 14, och

prof. ScHOTTE höll på Svenska Skogsvårdsföreningens möte år 19 15 ett föredrag

om denna sak, infört i Skogsvärdsföreningens tidskrift samma år; skogs-
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försöksanstalten har vidare på Alkvetterns skog i Värmland anlagt ett försök

i rätt stor stil. Wagner har framlagt sitt system i två stora böcker, varav

den första: r^Die Grundlagen der räumlichen Ordnung im Waldei> utkom redan

år 1907, och den andra: »/?« Blendersautnschlag iind sein Syslemt är tryckt

år 19 1 2. Då metoden är utarbetad speciellt för granen, som är det ena av

våra två huvudträdslag, måste den ju för oss ha särskilt stort intresse. Wag-

ner gör anspråk på att hans system är resultatet av en objektiv analys av

alla viktiga faktorer, varmed man har att räkna i skogsskötseln, och hans

arbeten äro i hög grad läsvärda om ock en smula ansträngande, i det att

den accentuerade strävan efter fullständighet gör framställningen något tung.

Wagner säger själv i företalet till det ena arbetet, att han begagnat varje

tillfälle att ta ställning till aktuella frågor, »så att även de, som helt och

hållet ogilla det egentliga ändamålet med boken, dock skola finna många
frågor behandlade, som ha intresse också för dem, om de blott vilja besluta

sig för att ta itu med att läsa arbetet. » Som ett kuriosum kan ett exempel

anföras pä författarens samvetsgrannhet, då han anser sig böra definiera be-

greppet storm på följande sätt: »Sturm nennen wir stark bewegte Luft, deren

Geschwindigkeit so gross ist, dass sie auf der Erdoberfläche zerstörende me-

kanische Wirkungen auszuiiben vermag.»

Resultatet av den mycket ingående analysen, som här i allra största kort-

het skall resumeras, blir ju — oavsett om den är förutsättningslös eller ej -

—

i fråga om sin betydelse för skogsbruket beroende av det sätt, varpå metoden

slår ut i den praktiska användningen.

Wagner konstaterar en motsats mellan vad han kallar den naturliga och

den ekonomiska principen inom skogsbruket och anser, att den förra leder till

en olikäldrig blädningsskog, under det att idealet för den ensidigt drivna

ekonomiska principen utgör den trakthuggna likåldriga skogen, fördelad på

stora enheter. Han vill söka framställa en mellanform, som utan att upp-

giva den naturliga principen likväl förmår tillfredsställa de ekonomiska ford-

ringarna pä system och ordning.

Det viktigaste problemet är frågan om föryngringen, och det blir en kar-

dinalpunkt i metoden att principiellt stödja sig pä naturlig återväxt. Wagner
uppvisar det naturvidriga i att plantera granen, vars rotsystem härigenom

kommer att intaga ett felaktigt läge, vilket bäst visas därav, att grankulturerna

mycket ofta genomgå en stagnationsperiod, under vilken ett nytt rotsystem ut-

bildas i normalt läge. Det gamla rotsystemet dör bort och härigenom in-

ympas ofta röta redan i de unga plantorna (se fig. 2). Den enda form av

granplantering, som vinner gillande, är kli7npplanteiing, men denna ställer sig

alltför dyr annat än för mindre kompletteringar. Därför måste vi, där sådd

ej går till, lägga an på naturlig föryngring av granen, sä mycket mer som

proveniensundersökningarna visat vikten av fröets härstamning från en ras,

som är anpassad för de lokala klimatiska förhållandena. Vid användande av

naturlig föryngring uppnå vi dessutom mänga andra fördelar, t. ex. större

urval och bättre kvistrensning.

Det gäller alltså att taga reda på under vilka förhållanden granen bäst

föryngrar sig själv. Wagner har genom iakttagelser i naturen funnit, att

dessa förhållanden äro för handen i nordvästkanten av ett bestånd, och att

den rena nordkanten kan jämställas därmed i detta avseende. Förklaringen

skulle ligga först och främst i den omständigheten, att granens rotsystem
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ligger mycket ytligt, varför granplantorna under sin första utvecklingstid ;iro

mycket känsliga för en uttorkning av humuslagret och det översta markskiktet.

Nordkanten erbjuder skydd mot middagssolen, som är plantornas farligaste

fiende. Nordvästkantens särskilda lämplighet för föryngringen skulle likaså

vara en fuktighetsfråga, i det att, förutom skyddet mot middagssolen, vi här

ha att räkna med en gynnsam e.\])osition mot regnet, som i Tyskland van-

ligtvis kommer västerifrån, särskilt åskregnen, som just under den heta års-

tiden ha stor betydelse för plantorna.

Ostkanten anser Wacnkr vara mycket olämplig för föryngringen, framför

allt därför, att den är utsatt för morgonsolen och blir uttorkad redan tidigt

på dagen utan att få någon ersättning för den förlorade fuktigheten i form

-iwi'"'

Fig. 2. a. Granplanta med normalt, d. v. s. ytligt förgrenat rotsystem; li. granplanta efter

omskolning med rotsystemet vertilcalt orienterat; c. granplanta som utplanterats

i skogen och som genomlevt en stagnationsperiod, under vilken det felaktigt

orienterade rotsystemet dött bort och nya rotgrenar utbildats i normalt läge.

(Efter Waoner)

av svalka och dagg förrän på natten. Nordvästkanten däremot får solbelys-

ningen så sent på dagen, att den endast ger en gynnsam uppvärmning, under

det dess uttorkande verkningar ej hinna göra sig kännbara förrän natten in-

träder med svalka och fuktigare luft.

En beståndskant, som är vänd mot väster, är emellertid utsatt för storm-

fara, varför den rena nordkanten är att föredraga. Nordkanten är helt skyd-

dad för sydliga och sydvästliga vindar, och de rent västliga stryka blott ut-

efter kanten, om denna är rak. Den bästa avverkningsriktningen är sålunda

från norr till söder. Hyggena skola göras långa och smala i riktning Ö—

V

och gärna med vinkelräta avsatser, så att man får skydd mot väster och

nordväst, om stormfara föreligger från detta håll (se fig. 3). Detta gäller pä
plan mark. Sluttningarna böra behandlas med vissa modifikationer.

Sålunda anger Wagxer att å väst- och sydvästsluttningar bör huggas i av-
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satser, så att effektivt skydd mot väster erhålles, då dels stormfaran lurar

därifrån och dels västersolen på mot detta håll sluttande mark får en kraftigt

uttorkande verkan, eftersom strålarna träffa marken under en vinkel, som kan

närma sig en rät. På nordvästsluttningen hugger Wagner i sådan riktning,

att hyggena komma att ligga vinkelrätt mot sluttningen och likaså på nordost-

Nord-
c/uttninq

Jyd-
s/ufrmntj

Avverkningsriktning och hyggesutläggning enligt Wagner. Figuren avser att

framställa ett berg med platå överst, branta sluttningar närmast toppen och svagare

lutning längre ned. Pilarna utmärka åt vilket håll virket utforslas. De rent svarta

partierna utmärka den först upptagna kanten, de snett streckade delarna visa det

andra hygget och de prickade områdena den tredje framryckningen av Wagner-
kanten.

sluttningen. I första fallet går avverkningen alltså åt sydväst, i det andra

flyttar sig huggningen åt sydost, i båda fallen utläggas hyggena i form av

avsatser med kappskydd mot väster. På den rena nordsluttningen utföres

avverkningen i riktningen öster—väster, om sluttningen ej är stark. I brant

nordsluttning anbefalles att helt kasta om den generella avverkningsriktningen

och alltså hugga från söder mot norr, d. v. s. övre delen av berget förj'ng-

ras först (se fig. 3).
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Dessa modifikationer kunna naturligtvis diskuteras och alltefter lokala er-

farenheter ändras. Huvudprincipen gäller emellertid i det närmaste plan mark,

och anger som nämnt nord—sydriktningen som den förmånligaste avverk-

ningsriktningen. ScHOTTF. har emellertid framhållit, att för våra förhållanden

även häri ändringar skulle kunna ifrågasättas. För Norrlands vidkommande
kunde sålunda en omvänd avverkningsriktning, alltså från söder mot norr

förmodas vara den läm])ligaste, dä man behöver insolation för att bekämpa
råhumusbildningen och höja marktemperaturen, och då man har att räkna

med stormfara från NV. A^idare kommer regnet i stora delar av Sverige huvud-

sakligen ifrån öster eller sydost ; och den östliga beständskanten skulle därför

här kunna förmodas vara mindre ogynnsam än i allmänhet är fallet. Att döma
av de erfarenheter, som jägmästare Al.^rik lär ha gjort på skogar tillhörande

Fiskeby vid experiment med en modifierad WAGNERmetod för föryngring av

barrskogar i allmänhet, skulle ostkanten i dessa trakter ställa sig relativt gynn-

sam för föryngring, vilket ju bestyrker Schottes förmodanden.

Reviret Gaildorf.

Vad som mest skulle vara av intresse att studera på Ciaildorf förutom re-

sultaten med avseende på föryngringen gäller framför allt i vilket tempo av-

verkningen bedrives. Några så särdeles ingående upplysningar härom kunde

jag tyvärr icke erhålla, då revirförvaltaren vid mitt besök var bortrest och

ingen statistik fanns tillgänglig. Förhållandena i detta avseende äro också

tämligen växlande. Som synes av kartan över reviret (fig. i) är avståndet

mellan angreppspunkterna varierande, så att på somliga ställen föryngrings-

kanterna ligga blott 200 meter från varandra under det att i andra bestånd

avståndet går upp till 300 och 400 meter. Som ungefärligt medeltal torde

man kanske kunna säga, att en föryngringskant finnes på var 300:6 meter,

i varje fall icke tätare.

Vid första angreppet upptages en linje till en bredd av 5 meter, och gall-

ring sker innanför detta kalhuggna bälte på ett område av 40 ä 50 meter.

Sedan återkommer huggningen ungefär vart 8:e år, och varje gång kalhugges

en ny strimma och ljushuggningen fortgår innanför denna strimma. Bestånds-

kanten luckras i kronslutet för att släppa in sidoljus i beståndet. Markbe-

redning utföres icke. Den kalhuggna strimmans bredd uppgår vanligen ej

till mer än 8 ä 10 meter varje gång, och kanten skrider således ganska lång-

samt framåt — i genomsnitt föga mer än i meter om året, i varje fall icke

så mycket som 2 meter.

Huvudträdslaget å reviret är gran, som torde intaga omkring 70 procent

av arealen, medan resten någorlunda jämnt delas mellan boken och silvergra-

nen. Emellertid är boken på stark frammarsch efter alla tecken att döma.
Föryngringsresultatet måste i allmänhet betecknas såsom gott. Överallt där

det borde vara ungskog hade man också skaffat sig sådan, och till allra

största delen genom naturlig återväxt. Emellertid hade man ej alltid erhållit

just det slag av återväxt, man helst önskat, och delvis hade även kulturåtgär-

der anlitats.

Några exempel från skogen kanske bäst belysa förhållandena. Den första

avdelning, jag besökte, var n:r 6 på kartan, som börjar vid en liten bäck,
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vilken bildar NO-gräns mot bondskogen. Marken sluttar ned emot bäcken

men övergår så småningom till ostsluttning. Den del av beståndet, som hit-

tills behandlats, var emellertid NO-sluttningen upp till krönet. Man började

här i västra hörnet med en föryngringskant och samtidigt ungefär i oo meter

längre österut, så att hygget fick trappstegsform. Virket släpades uppför

branten till körvägen. Beståndet utgjordes av gran, bok och silvergran. För-

yngringen var mycket god av gran och bok, men av silvergran säg man ej

mycket. Silvergranen hade dock grott, men dels hade plantorna lidit mycket

genom betning av hjort och rådjur, och dessutom växer som bekant silver-

granen mycket långsamt i det första ungdomsstadiet. Säg man noga efter,

kunde man här och där finna en skamfilad silvergranplanta, men det all-

männa intrycket blev dock, att dessa ej voro mycket att räkna med.

Avdelning 9, som kom härnäst, uppvisade i huvudsak samma förhållanden

som avdelning 6. Vi hade här ostsluttningen ned emot samma bäck, som förut

omnämnts, och föryngringskanten var även här utlagd i trappstegsform. Ater-

växten av gran och bok var god, under det att silvergranen var så gott som

icke representerad.

Avdelning 15 uppvisade tvenne föryngringskanter: den ena å västsluttningen

i avdelningens norra del och den andra 200 meter längre söderut på så gott

som jämn platå. A västsluttningen hade c:a 50 meters bredd föryngrats,

varav hälften likväl var äldre hygge med ifyllnad genom kultur av tall och

lärk. Denna del var mycket tillfredsställande. A den del, som övergåtts med
WAGNERhuggningen, var emellertid föryngringen luckig och bestod enbart av

gran. A stora fläckar växte en halv meter högt gräs, varför denna föryng-

ringsyta säkert blir svår att få i gott skick. Innanför kanten, i det Ijushuggna

beståndet, fanns det emellertid mycket talrika och vackra grupper, borstar, av

bok och av gran samt icke så litet silvergranplantor.

På platån 200 meter längre bort voro förhållandena helt olika dem på

västsluttningen. Här kunde man icke klaga över brist på återväxt, snarare

tvärtom. Det var emellertid boken som här dominerade fullständigt. Bok-

skogen anses dock i Tyskland allmänt vara en dålig affär numera — för-

modligen med orätt, då bränslepriserna antagligen komma att göra boken

mer räntabel än man tror — varför man önskar hjälpa fram granen genom
reglerande huggningar. Det syntes mig emellertid meningslöst att söka för-

hindra bokens utveckling i rena bestånd, då den som här ger omisskännligt

utslag för att den vill komma just på ifrågavarande mark. I varje fall bör

ingripandet ske pä ett mycket tidigt stadium. Skogvaktaren upplyste, att man
tänkte söka få upp granen å denna avdelning. Jag fick likväl det intrycket,

att det icke skulle komma att lyckas. Man såg här huru bokföryngringen

redan fanns färdig i det Ijushuggna beståndet, där det också fanns rätt gott

om gran och silvergranplantor. Då kalhuggningen sker, överflyglas de tyd-

ligen av boken, som då blir starkare belövad.

Nära intill ligger avdelning 14 å samma platå. Här hade man lyckats

få fram blandningen med alla tre trädslagen: bok, gran och något silvergran.

De tre olika resultaten pä ej längre distans från varandra än sammanlagt 400

.meter äro ägnade att väcka förvåning.

I fråga om västsluttningen ligga orsakerna ganska klara, då den är väsent-

ligt fuktigare än platån. Den lilla bäcken, som jag förut talat om, kommer
därifrån, och det synes redan av vegetationen inne i beståndet, att vi här ha
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att göra med en marktyp, som lätt blir ogräsbunden. Det rätta hade därför

tydligen varit att blott helt försiktigt utglesna beståndet, så att återväxten

kunnat utveckla sig och hälla ogräset i schack. I det Ijushuggna beståndet

voro förhållandena i detta avseende mycket goda, men naturligtvis upprepas

samma historia, så snart man nästa gång flyttar kanten inåt. Ogräset kom-
mer att med ens taga fart på den kalhuggna strimman och förkväva en stor

del av den redan förefintliga återväxten samtidigt med att det hindrar upp-

komsten av nya plantor. K.xemplet synes mig vara ett givakt för att icke

schablonmässigt tillämpa WACNERsystemet å mark, som är benägen för stark

gräsväxt. Frågan gäller t. o. m. om metoden över huvud taget är lämplig

på dylik mark.

Skillnaden på platån mellan avd. 1 5 och avd. 1 4 torde väl knappast kunna
skyllas på markskiljaktigheter, utan är det väl även här behandlingen, som till

en del bär skulden. Förekomsten av fröträd av bok har i ena fallet varit

väl stor, en sak som är möjlig att reglera med yxan. Vidare kunde granen

och silvergranen ha beretts större föryngringsmöjligheter exempelvis genom
markberedning inom det Ijushuggna beståndet å avd. 15. Men det har kanske

sina svårigheter att göra WAGNERmetoden fullt smidig i alla avseenden, då

den ju till hela sin princip är så systematisk, att en viss schablon nog gärna

vidlåder den. Vare detta sagt utan att avse någon som helst kritik av skogs-

skötseln på Gaildorf, vars uppgift jag uppfattar vara att framställa ett experi-

mentalfält i stor skala av de rent utförda huggningarna efter VVAGNERsystemet.

Denna uppgift är av utomordentlig betydelse, och Forstmeister Rau fyller

den på ett sätt, som står över allt beröm.

Det kanske har sitt intresse att även nämna några ord om avdelning 27,

en mot NV svagt sluttande mark, där sedan är 1894 verkställts en löshugg-

ning i form av en linje i V—Ö, dock med dragning åt söder. Långt senare

påbörjades WAGXERhuggningen här, varvid den nämnda hyggesriktningen bi-

behölls, och täta trappsteg användes för att åstadkomma vindskydd mot väster.

Resultatet här måste betecknas såsom utomordentligt lyckat — det kunde ej

vara bättre. Föryngringen utgjordes huvudsakligen av gran, men även silver-

granen var nöjaktigt representerad, och boken saknades ej heller i bland-

ningen. En sak finnes emellertid att beakta här, vilken jag tror, att d:r

Eberhard, vars system är föremålet för en särskild uppsats i detta häfte,

skulle tillmäta mycket stor vikt. Man hade nämligen utfört plantering av

gran och bok på ett 10 meter brett bälte utmed beståndets nordkant innan

WAiiNERhuggningen begynte. Denna plantering bildade nu en häck av c:a 8

meters höjd. Självsådden mellan häcken och beståndet är i a i Y2 meter hög.

D:r Eberhard anser att alla öppna kanter äro skadliga för föryngringen,

även nordkanten, och han skulle helt säkert tillskriva häckens skyddande in-

verkan en god del av det vällyckade resultatet.

På detta ställe (avd. 27) fanns föryngringen redan färdig inuti beståndet,

och detta är nog orsaken till att silvergranen gått så bra till, ty rådjuren

angripa ej så gärna plantorna inne i bestånden som på öppna hyggen.

Mitt helhetsintryck av skogarna på Gaildorf skulle jag vilja sammanfatta

så, att den takt i vilken föryngringen sker borde ökas, och att detta skulle

underlättas genom användande av markberedning i de Ijushuggna bestånden,

varigenom man också skulle kunna lättare få fram silvergran, vilket borde
vara fördelaktigt.
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Då jag efter mitt besök på Gaildorf hade nöjet sammanträffa med prof.

Wagner själv i Tiibingen, interpellerade jag honom om denna sak, och han
yttrade bland annat, att markberedningar liksom även kulturer nog ofta kunde
vara nödvändiga, då man börjar med hans system, men att i den mån sko-

gen blir omförd efter kantblädningens principer till den rätta formen, skulle

detta ej behövas. Skogen måste först göras levande, sade prof. Wagner.
»Man muss ihn zuerst lebendig machen.»

En detalj rörande ett förfarande, som användes vid en vägbyggnad, där en

bäck rann fram på sidan om vägen, kan vara värt omnämnande. Bäcken
var tämligen djup, och man kunde befara, att vägen skulle bli underminerad.

Man anbragte då en cementvägg i bäcken, som alltså dämdes upp, så att

vattnet blev stillastående ovanför cementväggen, varigenom avlagring av sand

och lera ägde rum. Nu är hela övre delen av bäcken igenslaramad till

cementdammens höjd, och vägbanan är säker.

Reviret Calmbach.

Reviret, som är beläget 439 ä 727 meter över havet, har en areal av

2,300 har skogsmark, varav 2,20g har äro rent produktiv mark, beväxt med
skog. Skillnaden mellan dessa arealsiffror utgöres av vägar, upplagsplatser

och dylikt. Impediment i form av mossar, sjöar, kalberg etc. finnas ej.

När man räknar med revirets areal torde man därför ha skäl för att använda

den större siffran, då ju vägar och upplagsplatser m. m. måste finnas i ett

ordnat skogsbruk. Förvaltningen ombesörjes av Forstmeister d:r Ramm med
en forstassessor till hjälp, och bevakningen skötes genom 4 skogvaktare (Forst-

wärter). Dessutom är här praktikantrevir, så att en s. k. Forstanwärter varje

år praktiserar på reviret för att därefter bli Forstwart, så snart han genom-
gått en 3 månader lång kurs i Stuttgart. Som synes är skogvaktareutbild-

ningen på långt när ej så grundlig som hos oss.

Förutom statsskogarna har d:r Ramm vidare 4 st. kommunskogar (Gemeinde-

waldungen), som tillsammans ha en areal av 1,000 har i runt tal.

50 st. fasta skogsarbetare finnas och sysselsättas året om.

Avverkningen utgör närmare 6 fastmeter Derbholz per har årligen men
varierar dock något från år till är. Om virkesförrådet saknas närmare upp-

gifter, då indelningsarbetena legat nere under kriget. För övrigt hade krigets

inverkan på skogarna här ej gjort sig kännbar på annat sätt än därigenom,

att avverkningarna fått koncentreras till välbelägna platser, gallringar och

kulturer hade blivit eftersatta och vägarna hade till en del fått förfalla. Det
hela rör sig ju dock blott om en period på 5 år, så att någon allvarlig

störning kan det ej talas om annat än möjligen i fråga om de illa under-

hållna vägarna, som det under nuvarande förhållanden ställer sig svårt att

åter sätta i gott stånd. Arbetslönerna voro vid mitt besök (7 juli 1920) för

skogsarbetare 3,50 Mk i timmen, vilket ansågs mycket högt, och arbets-

intensiteten sades vara låg. Strejker förekomma titt och tätt. I fråga om
vägarbeten kan omnämnas, att före kriget härvid användes kalksten, som per

järnväg transporterades till reviret från tämligen långt avlägsna trakter (från
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juraformationerna). Den i detta revir såväl som angränsande förhärskande

bergarten är en sandsten (Buntsandstein), och denna är för lös för att med
fördel kunna användas som vägmaterial. Numera är det emellertid av kost-

nadsskäl omöjligt att anskaffa kalksten. Vägarna kunna då ej heller bli av

samma höga kvalitet som tidigare.

Pretentionerna på vägar äro dock betydligt högre här än vad som i regel

är fallet hos oss. En god skogsväg göres 3,5 meter bred med plats att mötas

på var 2oo:de meter. I krökarna göres vägen rymlig, och skog bortröjes, så

att de långa stockarna kunna framföras utan svårighet. Detta är också nöd-

vändigt att tänka på, dä så gott som all huvudavverkning ger s. k. Langholz,

som kan vara 20 å 25 meter långt.

Vid byggandet av vägen stensattes den på så sätt, att ett c:a 20 cm mäk-

tigt lager anbringas med stenarna ställda på kant. Ovanpå detta grusas tjockt,

och ovanpå gruslagret lägges finare makadam. Dessa stensatta vägar hålla

sig torra alla årstider, och avverkning såväl som utdrivning kan alltså äga

rum hela året runt.

Så sker också, och avverkningarna fortgå kontinuerligt. Kortare avbrott

förekomma dock, när alltför djup snö faller. Under de sista 10 åren hade

emellertid intet dylikt avbrott varat mer än tre veckors tid.

I september månad börjar man med rensningshuggningarna i de yngsta

bestånden, och därefter komma gallringsarbetena. Dessa arbeten betalas med
daglön för arbetarna. Fram emot december påbörjas sedan huvudavverk-

ningarna, som betalas efter ackordsystem.

Brännveden utforslas på kälkar med handkraft utför de brantaste slutt-

ningarna, då snön gått bort. Om det är för halt, är detta arbete livsfarligt

att utföra. Går det alltför trögt, läggas grenar under kälkarna, sä att de

glida lättare. Riset tillvaratages i allmänhet också som bränsle, och två olika

sorter särskiljas. De grövre grenarna kapas sålunda i i :ms längder och säljas

i lösmeter. Det finare riset buntas ihop. — A sädana platser, där riset ej

kan tillgodogöras, skall arbetaren lägga kvistarna längs efter stammen, sä att

det upptager mindre plats, än om grenarna få bibehålla sin naturliga placering

vid fällningen. Riset blir sålunda ordnat i tvenne parallella strängar å ömse
sidor av stammen.

För transporten av gagnvirket användas särskilda metoder. Som ovan

nämnts, är det nästan uteslutande Langholz man har att göra med, och stoc-

karna äro alltså mycket tunga och besvärliga att handskas med. Timret

släpas ut till vägarna med häst. Härvid måste toppändan gå före, enär mot-

ståndet eljest blir för starkt och skadorna på eventuellt förefintliga plantor

för stora. Vid trädens fällning måste därför alltid tagas hänsyn till den rikt-

ning i vilken de skola bortföras. Vid själva utsläpningen tillgår så, att ett

hål borras i toppändan av stocken och en gängad kil, försedd med en ögla,

insattes i hålet. I öglan fästes ett rep, varmed stocken kan släpas.

Terrängen i Calmbach är starkt kuperad, och sluttningarna äro ofta mycket

branta. I de brantaste sluttningarna gäller det emellertid att kunna försiktigt

forsla ut virket, och en speciell metod för transporten av Langholz frän ber-

get ned i dalen har därför utbildats. Man fäller i dessa starka sluttningar

träden uppåt bergssidan och lämnar ett lagom antal höga stubbar fördelade

över ytan. Dessa stubbar, s. k. Seilstöcke, ha en höjd över markytan av c:a

1 meter. Som förut nämnts upptages ett borrhål i stockarnas toppända, och
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repet från den inslagna kilens ögla lindas runt en av de höga stubbarna. En
man håller i repet för att hindra stocken att glida för raskt nedåt, medan
två man medelst spett förflytta stocken utför sluttningen.

Lastningen verkställes på låga, grovt byggda vagnar, och rotändarna läggas

framåt. Härvid användes en s. k. Fusswinde, en apparat med vev och ut-

växling för att lyfta de tunga stockarna. Denna apparat kan skötas av en

man och medföres pä lasset. Lassen äro kolossalt stora: 6, 8 ä lo fast-

nieter, och 2 hästar användas.

Virket barkas omedelbart efter fällningen, och granbarken torkas i 1 meter

långa stycken för senare användning till garvningsändamål. Silvergranens

bark finner användning såsom bränsle.

Flottning har förekommit på reviret men var nu nedlagd. Delvis hade

flottningsbyggnaderna förstörts genom högvatten, och man ville ogärna kosta

på reparationer, men delvis hade arbetet dessutom omintetgjorts genom strejk.

Bl. a. fordrade flottningsarbetarna 10 Mk per dag i ersättning för stövel-

slitning.

Skogarna utgöras huvudsakligen av silvergran, dock finnas även ganska

stora mängder av ung och gammal tall ; medelålders tall saknas däremot.

Vidare finnes också gran och bok. På reviret förekommer gammal, avverk-

ningsmogen skog i överskott över det normala.

Omloppstiderna äro enligt sista planen för tall 130 å 140 år, för silver-

gran 120 är, för bok iio år och för gran 90 å 100 år.

Angående principerna för skogsskötseln är det grundläggande för d:r

Ramms uppfattning den allmänna iakttagelsen, att de unga och medelålders

bestånden, särskilt de som uppdragits på konstlad väg, förete en typ som är

avsevärt underlägsen de förutvarande bestånden. Inom Schwarzwaldområdet

skulle man sålunda befinna sig i en period av tillbakagående virkesproduk-

tion, och d:r Ramm lägger största ansvaret härför på skogsskötseln. Han
anser, att skogsmarken i det wurttembergiska Schwarzwald är tämligen labil

på grund av markens ringa kalkhalt och på grund av det av höjdläget be-

tingade klimatet. Mångenstädes inträder därför mycket lätt markförvildning,

råhumus, försumpning, ortstensbildning etc. Det goda marktillståndet är en

dyrbar skatt, som mycket lätt förslösas, men som ofta är oerhört svårt att

återvinna. D:r Ramm ser huvuduppgiften för skogsskötseln i en rätt mark-

vård, och han har utfört en mångfald försök för att utröna huru det dåliga

marktillständet skall bäst övervinnas.

Råhumusmarker behandlar han gärna med markberedning eller bränning,

om råhumuslagret är obetydligt, men oftast räcka dylika åtgärder ej till för

att åstadkomma en definitiv förbättring. Ej sällan verkar åtgärden t. o. m.

i motsatt riktning enligt d:r Ramms erfarenhet. Det enda rationella är att

bringa skogsbeståndet i den rätta formen, och ge det en sådan sammansätt-

ning, att det rätta marktillståndet inställer sig. Härvidlag förlitar sig d:r

Ramm framför allt på bokens markförbättrande egenskaper.

Boken har förmåga att hämta fram även de minsta kalkmängder ur marken,

och genom bladavfallet återbördas sedan näringsämnena i den bästa möjliga

form. Bokens rötter tränga igenom råhumus- och ortstenslager och luckra

upp jorden. Genom lövskogsinblandning i allmänhet och bok isynnerhet er-

hålles därför ett förbättrat marktillstånd och en ökad produktion.

Dr Ramm är en varm anhängare av VV.\GNERsystemets principer, ehuru
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tillämpningen av dem betydligt avviker frän skogsskötseln på Gaildorf. Ett

rent silvergranbestånd föryngras t. ex. pä följande sätt. I nordkanten utföres

en svag ljushuggning, och i det svagt Ijushuggna beståndet inplanteras silver-

gran och bok i små grupper, vilka kunna vara antingen rena eller blandade.

Hela ytan kultiveras dock ej, utan meningen är blott att åstadkomma borstar.

Om några år upptages en WACNERkant, varvid plantgrupperna utveckla sig

och självsådd kommer till. Sedan fortskrider föryngringen på detta sätt vidare.

Med denna anordning kan bredden av den strimma, som skall kalhuggas, nå-

got ökas.

Silvergranen har, som förut nämnts, längre omloppstid än granen, men om
d:r R.\MM har ett blandbeständ av dessa två trädslag, där granen överväger,

föryngrar han likväl silvergranen före granen. I det Ijushuggna beståndet

kultiverar han silvergran och bok, läter grupperna få 5 å 6 års försprång

och räknar sedan med självsädd från granen, då WAGNF.Rkanten upptages.

Silvergranen växer så långsamt i den första ungdomen, att den behöver detta

handicap.

D:r Ramm gör alltså ej så litet kulturer, trots det att han tillämpar Wacner-
metoden, som principiellt bygger på naturföryngring. Särskilt gärna planteras

boken, som bör finnas med i blandningen överallt. Silvergranen kultiveras

förutom medelst plantering även genom sådd. Fröätgången är kolossal —
60 ä 80 kg per har. Fröet anskaffas emellertid vid fröår mycket billigt —
ungefär för ett pris — för arbetet — av c:a i Mk per kg.

En modifikation av WAGNERsystemet, tillämpad på tallskog, har ju för

svenska förhållanden sitt särskilda intresse och skall därför här omnämnas.
D:r Ramm hade utfört en dylik huggning i ett bestånd, där gammal tall —
bortåt 150 år — bildade huvudbeståndsdelen, och där silvergranen, även den

i hög ålder, befann sig i 2:3 kronskiktet. Bok saknades här alldeles. Mar-

ken var en västsluttning med benägenhet för ortstensbildning.

Det nya beståndet borde liksom det nuvarande sammansättas övervägande

av tall, då silvergranen här icke lämpade sig för marken i någon högre grad,

men det var dessutom önskvärt att få ett underbestånd av silvergran, och likaså

var det önskvärt att få in boken som markförbättrare. Silvergranen i be-

ståndet var emellertid av så svag livskraft, att något grobart frö ej var att

förvänta. Tallrasen var god, och naturlig föryngring av tall sålunda efter-

strävansvärd.

Med ett vanligt WAGNERhygge skulle intet resultat i avseende på naturlig

föryngring ha uppnätts, enär detta skulle bli för smalt för att tallen skulle

kunna föryngra sig. A andra sidan kunde man av hänsyn till stormfara och

markförvildning ej taga upp ett sä stort kalhygge, som tallen behövde för

naturlig regeneration. D:r Ramm har därför tagit upp ett 20 m brett hygge,

orienterat i O—V, men där tallen kvarlämnats såsom fröträd samt mark- och

vindskydd. Även enstaka silvergranar hade lämnats kvar. Under tallen har

kultur verkställts av silvergran och bok i grupper, och självsådd av tall på-

räknas.

Även gallringsmetoderna influeras starkt av hänsynen till markvården, och

principen formuleras sålunda: relativt kraftiga ingrepp i det härskande be-

ståndet med skonande i högsta möjliga grad av underbeståndet. De gäll-
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ringar, som visades för mig, voro samtliga utförda i silvergranskogen, vilken

ju också utgör huvudmassan av revirets skogstillgångar. Här hade man emel-

lertid ej följt den nyssnämnda principen annat än så till vida, att mesta möj-

liga underbestånd lämnats kvar. Några starka ingrepp i de härskande stam-

klasserna kunde alls icke skönjas. Gallringarna utföras tydligen ofta och

svagt — d:r R.\mm ansåg att den lämpliga intervallen borde vara 3 år, men
upplyste, att som regel hade man ej återkommit tätare än vart 5:e år. Dä
man i allmänhet ej hade något nämnvärt underbestånd, hade den ovannämnda

regeln fört till att lämna kvar mellanbeståndet, d. v. s. de från alla håll in-

klämda stammarna, som växa mycket dåligt. Eftersom ingreppen i de här-

skande trädklasserna likaså gjorts mycket försiktigt, fick man ett intryck av

att gallringen genomförts alldeles för svagt, och att bestånden voro för stam-

rika.

Gallringarna börja emellertid mycket tidigt — i 2:a åldersklassen, så snart

man kan komma ät — och dessförinnan utföras gärna rensningshuggningar,

då detta är möjligt.

Av skador pä silvergranen hade man att räkna med rådjuren, som vålla

plantorna stort avbräck genom avbetning. Bladlöss uppträda också ibland

på plantorna. På vuxna träd förekommer ofta kräfta, och honungssvampen

kan likaså göra skada (dock voro svampskador mycket vanligare i Schweiz

än i Schwarzwald). Däremot hade d:r Ramm alls ingen erfarenhet av stam-

löss, som särskilt i år uppträtt i sådan myckenhet inom silvergranbestånden

på Omberg och Visingsö. (I Langenbrand hade man emellertid sett dem,

dock för första gången i är.)

När gran och silvergran förekommo i blandning, kunde ingen större skill-

nad i utveckling märkas mellan de båda trädslagen, frånsett det första ung-

domsstadiet, där silvergranen var efter granen, och d:r R.amm bekräftade, att

detta var allmän regel i Schwarzwald. Enligt vad jag senare inhämtade i

Schweiz, ansåg man därstädes, att granen producerade större höjder, men
silvergranen i gengäld större diametrar, så att massaproduktionen ungefär kunde

sägas väga jämnt, möjligen med en tendens till favör för silvergranen.

Detta förhållande är av intresse för svenska förhållanden, i det att man
pä Visingsö kan påvisa, att silvergranen är vida överlägsen den vanliga gra-

nen i produktionsavseende. Denna omständighet tyder här på att Visingsö

erbjuder osedvanligt goda betingelser för silvergran, varför det vore önskligt

att införa mera av detta trädslag på ön.

I den gamla tallskogen tillämpades hartstäkt i stor utsträckning. Under

kriget har det som bekant blivit nödvändigt att insamla kåda från skogen,

och detta har växt till en rätt betydande näringsgren, som alltjämt fortsattes,

men som likväl sä småningom torde komma att upphöra, dä importen kom-

mit i gång ordentligt. Man kunde emellertid se tusentals tallar med anord-

ningar för dylik kädtäkt. Den först använda metoden att slå in en bleckplåt

i stammen, som särades i rektangulär sträckning uppåt frän blecket, hade

dock snart övergivits. I stället tilllämpade man en metod med snett uppåt

gående tvärstrimmor, utskurna ur trädet såsom närmare framgår av fig. 4.

Den senare metoden uppgavs ge betydligt mera kåda. — Ett glaskärl av

storlek som ett litet dricksglas var inpassat mellan ett litet bleck och en spik,
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inslagen i trädet. År ifrån år flyttas skårorna högre uppåt trädet, sä att en

figur uppstår, som livligt påminner om ett skelett av någon urtida skräcködla.

Någon direkt påvisbar skada pä talilarna hade ej observerats. Helst upp-

tagas skårorna på trädets solsida, där det är varmast och kådan alltså flyter

lättare, .\rbetet ombesörjdes uteslutande

av hjon, och barkjärn användes för rän-

dernas upptagande.

Plantskolor finnas även pä reviret.

En av dessa plantskolor, som jag be-

såg, var av särskilt intresse så till vida

som den var 40 år gammal och dock

alltjämt i gott skick. Den hade emel-

lertid utsatts för vä.xelbruk med foder-

växter, havre etc, och gröngödning

med lupiner hade också kommit till an-

vändning. Kompostjord användes där-

emot ej.

Plantskolan, som var 1 har stor,

något smalare på den ena kanten än

den andra, innehöll för närvarande

plantor av ek, bok, silvergran och gran.

Ekplantorna — druvek, sessiliflora —
befunno sig icke under något skärm-

bestånd, ej heller silvergranplantorna.

I kanterna av plantskolan stodo emel-

lertid rader av långa bokar, vilka tyck-

tes tillräckligt skydda mot för starkt

ljus. Frosten hade ej heller gjort ska-

dor här. F. ö. är frosten här för sil-

vergranen, som ju är det viktigaste träd-

slaget, ej så farlig som man kunde

vara benägen att tro, och detta sam-

manhänger med tidpunkten för frost-

nätternas förekomst och med biologiska

faktorer, som samverka på det sättet,

att toppskotten så gott som alltid förbli oskadade, vilket jag hade talrika till-

fällen att konstatera ute i skogen.

I de trakter, det här rör sig om — nordligaste Schwarzwald — är den

kritiska tidpunkten för froståverkningar ungefär den 13 ä 15 maj, då skotten

slå ut. Silvergranen slår emellertid ut sidoskotten först, och toppskotten

komma ej förrän något senare. Därför klara sig sä gott som alltid topp-

skotten för frosten, under det att jag ofta såg sidoskotten bortfrusna runt

om. Detta gäller ej blott stammen utan även grenarna. (Hos asken är för-

hållandet alldeles det motsatta, och här frysa toppskotten bort.)

Av ogräs, som hindra återväxtens utveckling, är här särskilt att nämna
ormbunkar och hallonris, som på sina ställen, där det huggits litet oförsiktigt.
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ymnigt hade infunnit sig. Man vidtager i Calmbach den åtgärden, att man
klipper ned alltsammans i juli månad. Med hallonriset väntar man dock

numera gärna tills efter det bären mognat, ty hallonen stå mycket högt i pris.

Den förnämsta skadegörelsen förövas dock som nämnt av det vilda. För

att på en del ställen kunna över huvud taget få fram silvergranen hade man
måst skydda plantorna mot betningen. Detta skedde här därigenom, att man
på hösten beströk dem med kalk. För att kalken skall sitta kvar, rör man
ut den med linolja, och för att ytterligare avskräcka rådjuren inblandades

stenolja (Steinöl), som har en vidrig lukt. — Denna metod har visat sig

effektiv och har framför andra (t. ex. bestrykning med tjära) den fördelen,

att marken tillföres ganska mycket värdefulla näringsämnen, då kalken om
våren regnar bort. Plantorna visade också efter denna behandling ett osed-

vanligt frodigt utseende.

Av övriga hittills ej nämnda trädslag fanns ej mycket att se. Enstaka

exemplar av björk, ek, ask och lönn växte vid vägkanterna. Lärken uppgavs

ej kunna odlas på grund av att den starkt angreps av kräfta. Med utländska

trädslag hade drr Ramm tidigare experimenterat men utan större resultat. Ett

ganska vackert och i varje fall snabbväxande bestånd av Pimis Slrobus ob-

serverades. Enligt uppgift är emellertid peridermium även här en svår fiende

till detta trädslag. Försök med Pseudois!ii;a hade ej varit lyckade, och ameri-

kansk poppel som vindskydd hade också prövats utan att man funnit anled-

ning att ge försöken någon större omfattning.

Det enda resultatet d:r Ramm ville framhålla som något att taga vara på,

var i fråga om sitkagranen, som med fördel kan användas. Den har likväl

den olägenheten att vara så stickande, att man har mycket svårt för att fä

folk till att utföra gallringarna.

På grundvalen av sin erfarenhet ansåg därför d:r Ramm det vara bäst att

nöja sig med de trädslag, naturen själv låtit växa i Schwarzwald. Men dessa

trädslag passa ej lika bra överallt, utan man bör åstadkomma en lämplig

fördelning. Sålunda vill man hålla granen borta från sydvästliga och väst-

liga lägen, där tallen bäst försvarar sin plats, under det att granen är olämp-

lig t. o. m. såsom inblandning, då den har en för låg omloppstid. Däremot
inblandas boken ytterst gärna på dessa ståndorter, helst i sällskap med silver-

granen.
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FONDEN FÖR SKOGSVETENSKAPLIG FORSKNING.

Årsberättelse för år 1920.

Jämlikt § C) i gällande grundstadgar för Fonden för skogsvetenskaplig forsk-

ning, får fondens styrelse härmed avgiva berättelse över fondens förvaltning

samt de resultat, som genom de från fonden understödda arbetena under

föregående år vunnits.

Fondens styrelse har under året haft samma sammansättning som föregå-

ende år och utgöres sålunda av dels medlemmarna i styrelsen för skogs-

högskolan och statens skogsförsöksanstalt, nämligen konteramiralen Arviu

LiNDM.^vN, ordförande, generaldirektören K.^rl Freiienberg, professor Gunn.^xk

Andersson, f. överjägmästaren Gust. Barthelson, och t. f. landshövdingen

Nils G. Ringstr.^^nd, dels av lärare vid skogshögskolan och avdelningsföre-

ståndare vid skogsförsöksanstalten valda professorerna Tor Jonson och Gi nnak
ScHOTTE dels ock av styrelsen för skogshögskolan och skogsförsöksanstalten

utsedda disponenterna Axel Sahlberg och Chr. Storjohann. Som sekre-

terare och räkenskapsförare har fortfarande jur. kand. Nils Wasskero tjänst-

gjort. Som revisorer ha jämlikt bemyndigande av chefen för jordbruksde-

partementet fortfarande fungerat f. e.xpeditionschefen C. D. R. von Schulzen-

HEiM och verkställande direktören i Svenska trävaruexportföreningen, f. d.

revisionssekreteraren Carl Berg.

Fondens räntemedel hava under året uppgått till 20,869: 22 kronor. Av
fondens tillgångar äro 370,607: 8g kronor placerade i obligationer till nomi-

nellt värde av 533,394: 44 kronor, vilka förvaras hos Aktiebolaget Svenska

Handelsbankens notariatavdelning. Vid årets slut hade fonden innestäende å

löpande räkning 22,098: og kronor och återstående behållning 280: 66 kronor

kontant i kassan. Omkostnaderna hava uppgått till 1,284:04 kronor och

titbetalade understödsbelopp till 9,350 kronor.

Sammanträden med styrelsen hava hållits den ig mars, den i maj och den
26 november. Vid sammanträdena hava till behandling förelegat 10 ansök-

ningar om erhållande av understöd ur fonden. Efter prövning av dessa har

styrelsen beslutat tilldela följande personer understöd till belopp och för ända-

mål som nedan angivas, nämligen

:

1. Jägmästare Ehvard Lundberg, Kloten 4,000 kronor till fullgörande av

påbörjade undersökningar över träkolets vattenhalt och vikt samt förändrin-

garna häri vid lagring;

2. Docenten vid skogshögskolan, fil. dr Ell^s Melin 2,500 kronor för

fortsatta fysiologiska undersökningar över de svenska skogsträdens mykorrhiza;

3. Dåvarande docenten vid Uppsala universitet, numera professorn vid Kungl.

Tekniska högskolan, fil. dr Sven Oden, 4,000 kronor att utgå för år i 9 2 i

som bidrag till preliminära undersökningar över humus, lera och fällningar

5- Sltossv^rds/crinitisen!: Tiiiskri/t ig.',, seilen B.
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under speciell hänsyn till skogsvetenskapliga frågor. Ansökningen avsåg lik-

nande anslag under ytterligare tvänne år, vilket av styrelsen på vissa villkor

även ställts i utsikt

:

4. Jägmästare K. W. Kon(;k 600 kronor för utförande av vissa undersök-

ningar över arbetstidens fördelning ])å olika arbetsmoment vid skogsavverk-

ning, varigenom den lämpligaste prisfördelningen i det s. k. tvåprissystemet

skulle kunna fastställas;

5. Byrådirektören J. V. Sandsiröm 1,200 kronor och jägmästare Gunnar
Beronius 300 kronor för dynamiska undersökningar av vindens verkningar

på skog vid uthuggningar för utrönande av bl. a. bästa formen för trakt-

hyggen och deras placering m. m.

;

6. Fil. dr Paul Spessivtsefk 500 kronor för att ur rysk litteratur göra

sammanfattningar över vad som publicerats rörande vissa frågor inom ryska

skogsbruket, vilka även ha betydelse för våra förhållanden.

Rörande resultaten a\' hittills utförda undersökningar får styrelsen lämna
följande korta framställning.

I. Vetenskaplig kemisk undersökning av det som biprodukt vid

cellulosaframställningen enligt sulfatmetoden av tallved erhållna s. k.

flytande hartset eller talloljan.

Docenten H.äkan Sandqui.st har till styrelsen lämnat följande redogörelse

för arbetsresultatet av den pågående undersökningen.

Tack vare understöd även från Ingenjörsvetenskapsakademien har arbetet

kunnat fortgå under så gott som hela året och fortsattes alltjämt.

Remisk undersökning har verkställts av de i föregående redogörelse om-

nämnda proven av renat harts. Härvid har särskild vikt lagts vid att utröna

de använda metodernas pålitlighet och noggrannhet.

Vad först svretalel beträffar har det påvisats, att detta kan bestämmas med
Ijetydligt större noggrannhet, om man använder a-naftolftalein som indikator

i stället för den vanligen använda fenol ftaleinen. Om lut tillsättes i överskott

och blandningen får stå (för bestämning av »anhydridtal»), fås vid återtitrering

först efter åtskilliga timmar en differens på några enheter mellan det indi-

rekta och det direkta syretalet, efter mycket lång tid stegras den emellertid

vtterligare, varför sådana bestämningar hava föga värde.

Vidare gjordes försök för att utröna, om jodtalet kan användas som karak-

täriserande konstant. \\'incklers och Hanus' metoder prövades. Det befanns,

att såväl inverkningstid, som halogenöverskott ha ett så stort inflytande på-

resultatet, att detta är alldeles värdelöst som karaktäristikum på ett harts-

provs beskafienhet.

Sedan skreds till analys av rena hartsproven. I dessa kimna fem första-

handsbeståndsdelar i analytiskt avseende särskiljas: i) indifferenta ämnen,.

2) en starkt färgad i eter och vatten olöslig, i alkohol löslig kropp, 3") lätt

förestrade syror = »fettsyror», 4) svårt föresterbara syror, 5) ej föresterbara-

syror ^= hartssyror. Nr 2 finnes blott i en mängd av några tiondels procent

och har i allmänhet lämnats ur räkningen. Xr 4 finnes i en mängd av 2—

3

% , utgöres av starkt färgade syror av hartssyrornas typ och lågt syretal (c:a
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145). Då det senare visat sig, att den funna mängden av dessa syror är

beroende på förestringstiden (alkohol, svavelsyra, vanlig temperatur) samman-

räknas de här med hartssyrorna.

Huvudbeståndsdelarna äro sålunda: Indifferent (= ej sur) substans 12— iS

%, »fettsyror» 30— 50 "4, och hartssyror 34— 53 %.
Den indiffernita substansen visar sig åtminstone efter längre tids förvaring

dock vara något sur, syretal i i . Då jag hade anledning förmoda att jodtals-

bestämningarnas misslyckande på hartset i dess helhet berodde huvudsakligen

på hartssyrorna, försöktes jodtalsbestämningar (enl. Hanus) på den indifterenta

substansen. Den visade en betydlig additionsförmäga för halogen, men re-

sultaten varierade mycket starkt med betingelserna. Den indifferenta substansen

avskiljer småningom en mängd små kristaller i en brun sirapstjock grund-

niassa.

iFettsvromasi syretal varierar något omkring 190. Även på dem försöktes

jodtalsbestämning för deras karaktäriserande. Resultatet blev något mindre

varierande än i de förut omtalade fallen och ligger mellan 110 och 130.

»Fettsyrorna» dela ganska hastigt upp sig i en fast, kristallinisk och en fly-

tande, måttligt viskös fas.

/[artssvivriias syretal varierar något men ligger i allmänhet rätt nära 170.

De erhållas i allmänhet som en gulbrun amorf massa, men kristallbildning

har också förekommit.

.\rbetet går f. n. ut <leh på att i kemiskt och fysikaliskt avseende karak-

tärisera dessa förstahandsbeståndsdelar, dels prövning av metoder, som kunna

tänkas vara tekniskt användbara, för att på våta vägen uppnå anrikning av

»fettsyror» och hartssyror i skilda fraktioner. En betydande sådan anrikning

har ernåtts men vätskans emulsionsnatur synes lägga hinder i vägen för i)rak-

tiskt bruk. Vidare undersökes tekniskt destillat av renat harts i jämförelse

med utgångsmaterialet och destillationsåterstoden.

Slutligen ha också påbörjats försök att ur de nämnda förstahandsbestånds-

delarna isolera andrahandsbeståndsdelar, helst i form av kemiska individer.

2. Fysiologiska undersökningar över granens och tallens my=
korrhiza.

Docenten Elias Melin har till styrelsen avgivit följande berättelse över

undersökningarnas fortgång.

I . Metod för isolering av 7nykorrhizasvampariia.

En metod har utarbetats, genom vilken de äkta mykorrhizasvamparna täm-

ligen lätt kunna isoleras. Unga mykorrhizor steriliseras och placeras på gela-

tinplattor med närlösning. Efter några få dagar utväxa de äkta svamparna.

Utan föregående sterilisering är en isolering omöjlig, enär på mykorrhizans

yta levande marksvampar, framför allt Penicillia och Mucorineer, utvecklas

mycket kraftigt.

2. De äkta iiiykonhizasvamparna.

Det har sitt stora intresse, att åtminstone den vanliga tallen har flera svamp-

arter, som var för sig kunna bilda normal ektotrof mykorrhiza. Från tallen

har sålunda hittills isolerats tre skilda arter av mykorrhizasvampar, frän granen
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däremot endast en art. Denna senare är såväl morfologiskt som fysiologiskt

ytterst lik den ena av tallsvamparna. Alla arterna ha det gemensamt, att de

bilda öglor (Schnallen) på hyferna, något som är känt endast hos Hymeno-
myceterna. Hos den ena av tallens arter utbildas de dock endast i äldre kul-

turer, och även här mycket sällan. Det är alltså ytterst sannolikt, att det

rör sig om Hymenomyceter. Fruktkroppar ha emellertid ej kunnat bringas

till utveckling, ej heller ha konidiestadier kunnat framalstras.

3. Syntes av mvkorrliizan i leiikiiltur.

Ett större antal syntesförsök igångsattes förra våren mellan sterilt uppdragna

plantor och de förmodade mykorrhizasvamparna. Såsom substrat användes

dels steriliserad och tvättad humus, dels glödgad och uttvättad sand med när-

lösning (med och utan kväve) i vanliga erlenmeyerkolvar. C:a 3 måna-

der efter ympningen undersöktes plantorna i en del kolvar, och det visade

sig, att samtliga av de ovan nämnda svamparna bildat normal ektotrof my-

korrhiza. Angreppet från svamparnas sida försiggår lättare och mera inten-

sivt i sandkulturerna än i humuskulturerna. Det har sitt stora intresse, att

svamparna i början växa ini själva cellerna, där de ofta bilda pseudoparen-

kymatiska anhopningar. Först något senare uppträder det karaktäristiska

Hartigska nätverket emellan cellerna. Plantor, som ej ympats, ha ett rot-

system av samma utseende som hos icke mykotrota växter. Sålunda före-

finnes här icke någon utpräglad skillnad mellan kort- och långrötter, och rot-

hår äro synnerligen väl utbildade.

4. Sy/i/es ov pseiidoinvkorrhizan i reitkultitr.

Från äldre mykorrhizor och från ett- och två-äriga långrötter har så gott

som konstant isolerats från både tall och gran ett annat mycel, som jag i

en föregående berättelse preliminärt hänfört till släktet Ilormodendnim. I

syntesförsöken med denna ha rotgrenarna erhållit begränsad tillväxt och blivit

mykorrhiza-liknande. Rothår ha ej utbildats. Svampen uppträder emellertid

här endast ini cellerna och bildar ej hyfmantel, såsom förhållandet är hos

normal mykorrhiza. Bildningarna ha en påfallande likhet med den i naturen

uppträdande, av mig förut beskrivna pseudomykorrhizan. Denna svamp är

rent parasitisk. Efter några månader äro plantorna fullständigt dödade av

hyferna, som genomväxa ej endast rötterna utan även hypokotylen och barren.

Dä denna svamp, som nämnts, i naturen är så allmänt förekommande, torde

den ej sällan åstadkomma förödelse bland unga plantor. Emellertid synes

dess skadliga inverkan hämmas, om de egentliga mykorrhizabildama finnas

tillstädes.

5 . AJvkoi rhizasvatnparnas fysiologi.

Svamparnas fysiologi har ägnats en tämligen ingående undersökning. Det

har framgått, att de äro ytterligt specialiserade. Tillväxten är i stort sett pa
alla näringssubstrat mycket långsam, och åtskilligt talar för att svamparna

också i naturen växa mycket långsamt i de fall, då de sakna förbindelse med
träden. Först i symbios med dessa blir tillväxten kraftigare. — Frågan om
huru svamparna tillfredsställa sitt kvävebehov har naturligen stor betydelse

för förstående av den roll, som de spela för träden. I stort sett kan sägas,
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att oorganiska kväveföreningar utgöra en siiinre kvävekälia än vissa organiska

sädana. Med avseende på dessa senare hava bestämda olikheter påvisats

mellan de skilda arterna. Så uppnå två av tallens mykorrhizasvampar den

bästa tillvä.xten på nukleinsyra, den tredje av tallens svampar och gransvam-

pen den kraftigaste tillvä.\ten på ammoniumcitrat.

Det har sitt stora intresse, att nukleinsyra för några av svamparna är en

utmärkt kvävekälla, dä den hör till de organiska kväveföreningar, som av de

amerikanska forskarna Schrfinkk och Skinnkk isolerats från humus. Det

föreligger alltså här en möjlighet, att åtminstone en del av mykorrhizabildarna

kunna assimilera komplicerade organiska kväveföreningar i marken för att

sedan härav överlämna kväve i en eller annan form till träden. Direkta

kulturförsök för undersökning av detta förhällande ha ännu ej utförts, men
äro planerade för kommande vår.

En assimilation av luftens fria kväve har ej kunnat fastställas i renkultur.

\'isserligen utvecklas svamparna på kvävefritt substrat, men tillvä.\ten försiggår

mvcket långsamt, och man måste härvid räkna med det bundna kväve, som

laboratorieluften innehåller. Men även om en a.ssimilation av luftens fria kväve

ej äger rum i renkultur, är det dock möjligt, att en sådan försiggår hos

några av mykorrhizabildarna i symbios med plantorna. Man vet ju, att Bac-

teriiim radkicola i renkultur ej assimilerar luftkvävet. Denna fråga hoppas jag

kunna avgöra under kommande vegetationsperiod genom försök, som igång-

sattes förra vären med [)!antor på kvävefritt substrat med och utan svamp.

Ännu kan ingen tydlig skillnad förmärkas mellan ympade och icke ympade
plantor. Det är också ej uteslutet, att skilda mykorrhizasvampar förhålla sig

olika i detta avseende.

Mina experimentella undersökningar över mykorrhizan äro ännu ej avslutade.

Ehuru mycket av särdeles stort intresse framkommit, vänta dock många pro-

blem på sin lösning. Erågan om vilken roll mykorrhizan spelar har givetvis

den allra största praktiska betydelse. Enär i vanlig råhumus alla kortrötter

äro utbildade såsom mykorrhizor, måste huvudmassan av näringsströmmen

till träden först upptagas av svamparna, som i sin tur överlämna de nödvän-

diga ämnena till de förra. Skötseln av detta slags skog med hänsyn till

marken blir därför till stor del skötsel av mykorrhizasvamparna. Jag hoppas,

att kommande undersökningar skola lämna ett bidrag till klargörandet av

dessa intressanta spörsmål.

3. Undersökning rörande virkesutbyte, omkostnader m. m. vid för=

sågning av timmer.

Som i föregående årsberättelse meddelades har lektor (junno Kinnm.xn

publicerat en första redogörelse för sina undersökningar i frågan i Skogsv.

tidskr. iq20, s. loi— 120.

4- Utarbetandet av en studie över våra svenska långhorningars

biologi och levnadsförhållanden med särskild vikt lagd på utveck-

lingsstadierna.

Som i föregående berättelse meddelades är undersökningen avslutad och

dr N. A. Kemner har avlämnat ett omfattande manuskript häröver. Det fin-

nes nu utsikt att under året få detta tryckt i P^ntomologisk tidskrift.
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S- Undersökning om olika vedslags värde för pappersmassetillverk»
ning m. m.

I föregående berättelse omnämndes, att undersökningen utfördes av lektor

GuNNO KiNNMAN i Samarbete med Skoghalls vetenskapliga laboratorium och

Pappersmassekontoret. Den uppgjorda arbetsplanen finnes återgiven i Skogs-

vårdsföreningens tidskrift 1920, sid. X 88.

A Pappersmassekontorets laboratorium har ingenjör Hans Erik Wahlberg
utfört förberedande undersökningar å cellulosahalt, fiberlängd, fett och harts

med spec. vikt å vattenfritt material samt utbildat metoder härför.

Vid Skoghalls laboratorium är avsett att utföras kemiska vedundersökningar

i ändamål att söka få utrönt om och i vad mån variationer i vedens kemiska

sammansättning kunna påvisas som resultat av vedens olika ålder samt olika

yttre bildningsbetingelser med hänsyn till årstid, exposition, markbeskaffenhet,

klimat m. m. Jfr cirkulär n:r 16 från Pappersmassekontoret.

Uddeholms A. -K. har därvid åtagit sig att å sitt vetenskapliga laboratorium

i Skoghall utföra pentosan- och /^'w/V/bestäniningar, och laboratoriets arbete

har till en början varit att pröva gängse analysmetoders användbarhet och

felgränser.

Av hittills föreliggande resultat anföres ur dr Astrid Cleve v. Eulers in-

sända utförliga berättelse följande;

a. Exposition. Ett flertal analyser hänföra sig till vedpartier, som varit

olika orienterade, men för övrigt av lika beskaffenhet. Några av vedens

exposition betingade, regelbundna växlingar i pentosanhalten ha icke genom
dem kunnat påvisas.

b. ]'eiiens ålder. Däremot har med hänsyn till ärsringarnas ordningstal in-

ifrån märgen läknat, m. a. o. vidkommande stamdels ålder vid x-edbildningrn i de

fyra undersökta fallen så samstämmigt framkommit högre pentosansifjror för de

inre, under stammens tidigare lii< bildade 7'edringama att detta knappast kan bero

pä en tillfällighet utan med rätt stor sannolikhet får anses återgiva verkliga

förhållandet.

Så har å trissan n:r 5 av Tall tagen ungefär mitt på stammen erhållits föl-

jande medelvärden (jfr tabellerna) för hela genomsnittet:

För de 10 innersta årsringarna (13.97) 15.73 %
» » 10 mellersta » 13.62 »

» » [18 yttersta » (13.28) 13,55 >

A trissan n:r 6 erhölls:

För de 17 innersta årsringarna 13.65 %
» > 17 yttersta >• 13.20 »

På samma sätt erhölls med gran å trissan n:r 5 i medelvärde:

För de 11 innersta årsringarna 13,92%
y » 12 yttersta » 13,35 >

samt trissan n:r 6:

För de 13 innersta årsringarna 13,95 %
s » 16 yttersta » 13,45 >
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Anmärkningsvärt är, att a\ samtliga i8 bestämningar ä tall, 13,61. %, exakt

sammanfaller med medelvärdet av samtliga 1 2 bestämningar å gran, som
också är 13,66 %. Nästan alldeles samma medelvärde, i3,(.x "„ erhölls frän

talltrissan n:r 5 i stammens mitt.

c. Höst- och TäiTed. Beträffande höst- och vårvedens sammansättning i

samma årsring eller veddel föreligga ännu blott 2 jämförande analyser å gran-

snittet närmast rothalsen (II b\ Härvid erhölls för:

Höstveden Vårveden

Pentosanhalt 11,7 % 12,0 %
I.igninhalt 29,2 » 29,4 »

Skillnaderna falla inom analyslelens gränser. Om de, låga pentosanvärdena

bero på ofullständig torkning eller urmärka rothalsveden, måste fastställas ge-

nom förnyade analyser.

<> Experimentella undersökningar över olika myrassociationers tilU

passning och fördelning med hänsyn till skogsträden.

Den av licentiaten C. Malmsirom utförda undersökningen är avslutad och
•en omfattande redogörelse om »Degerö stormyr i södra Västerbotten. Ett

bidrag till kännedomen om de nordsvenska myrarnas naturförhållanden och
utvecklingsmekanik» är avsedd att under år 19^1 tryckas i Meddelanden från

Statens Skogsförsöksanstalt.

7- Undersökning över sambandet mellan bladens läge i trädkronorna
och assimilationsintensiteten.

I föregående årsberättelse omnämndes de resultat, vartill fil. lic. ]M. G.
Stälfelt kommit. Över undersökningen är en fullständig redogörelse utarbetad

och överlämnad, men tillfälle till dess publicering har ännu ej yppats.

S. Undersökning om tallens förekomst omkring Kiruna i övre Norr=
botten.

Undersökningen är avslutad och jägmästare Gustaf Encrantz har inlämnat

redogörelse över densamma. Mellan barrskogs- och fjällskogsområdet finnes

en zon, huvudsakligen beväxt med tall och björk men även med enstaka

granar, där tallen endast med största svårighet och ytterst sällan reproducerar

sig. Undersökningar ha utförts ä 5 uppskattade provytor i till synes två-

åldrig tallskog. Härvid har trädens ålder hänförts till de av Lakari för

polartrakterna funna fröåren, och skulle huvudmassan av träden, frånsett

moderträden, 172 %) på så sätt kunna hänföras till fröäret 1777 och rätt

mänga (12 °o ) till 181 7. Två huvudåldrar ha kunnat konstateras, moder-
beståndet och medelåldersbeståndet från 1777. 1 det senare har huvudmassan
åldern ungefär 140 år, men finnas ganska talrika mindre variationer i ålder,

tydande på att fröår strax före och strax efter huvudfröåret lämnat grobart

frö. Enstaka plantor och träd av yngre ålder visa, att åtminstone något gro-

bart frö funnits flera gånger. Dock har icke någon i^lanta, yngre än 30 är,

iakttagits. — Den ärliga löpande tillväxten har uppskattats till 0,59 kbm pr

har i medeltal för de 5 vtorna.
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9- Undersökningar över träkolets vattenhalt och vikt samt föränd»

ringarna häri vid lagring.

jagmästare Euvard Lundbkrc, har meddelat, att de av honom bedrivna

undersökningarna hava icke under året kunnat slutföras, då desamma måste

grundas på observationer under ganska lång tid, varför några resultat avsedda

för publicering ännu icke föreligga.

Arbetena under det gångna året hava huvudsakligen varit inriktade på att

klarlägga de allmänna lagarna för träkolets vattenupptagning och vattenavgiv-

ning under givna förutsättningar. Sä hava undersökningar verkställts över

vattenupptagningar ur fuktighetsmättad luft samt över gången av vattenupptag-

ningen vid nedsänkning under vatten. Sistnämnda försök, som fortgått jämt

ett år, äro ägnade att belysa undersökningarnas tidsödande beskaffenhet. Av
15 st. under vatten nedsänkta kol sjönk det sista först efter 341 dygn och

flertalet hade ännu efter ett års nedsänkning icke uppnått mättningsstadiet.

Av dessa försök jämte de jämsides härmed bedrivna undersökningarna över i

tria luften förvarade kol hava bl. a. ådagalagt, att med vatten mättade kol

överhuvudtaget icke existera vid förvaring i luft samt att ett visst jämvikts-

läge med luftens fuktighet under gynnsamma förhållanden på förvånansvärt

kort tid uppnås. Men liksom luftens fuktighet växlar från timme till timme

så gör kolets, och frågan om \attenhaltens variationer hos i större partier

lagrade träkol har visat sig vara ett avdunstningsproblem av synnerligen in-

vecklad beskaffenhet. Det nu rådande bedrövliga läget på träkolsmarknaden

har emellertid medfört det för undersökningarna förmånliga resultatet, att ett

större parti träkol lagrats vid Kloten, där tillfälle beretts att göra direkta

observationer över luftens temperatur, strömning och fuktighetshalt på olika

djup ävensom direkta avdunstningsmätningar. Dessa observationer hava under

februari månad 192 1 tagit sin början. Det är endast att hoppas, att detta

gynnsamma tillfälle till direkta observationer måtte bliva bestående och att

undersökningarna må kunna utsträckas över ett helt år.

Nederbördens nedträngande i under bar himmel lagrade träkol har varit

föremål för undersökning i ett under föregående år vid Kloten befintligt trä-

kolsupplag, varjämte vissa undersökningar över nederbördens vidhäftning och

absorbtionshastigheten påbörjats.

Jägmästare Lundberg vågar ingalunda hoppas att hans undersökningar un-

der innevarande år kunna slutföras, men det väsentligaste observationsmaterialet

torde då vara hopbragt och dess bearbetning kan sedan i full utsträckning

bedrivas.

10. Undersökningar rörande arbetstid för avverkningsarbeten.

De hitintills av jägmästare Eric W. Ronge bedrivna tidsundersökningarna

på marken ha tillfullo bevisat riktigheten i det antagandet, att tidsåtgången

för ett visst avverkningsarbete — eller dess arbetssvårighet — har ett sitt

naturliga och av dimensionen oberoende uttryck i

en viss tidsåtgång pr stycketal timmer och

» » » ^> kiibikenlict (verklig massa eller viki). Detta bevisas bl. a.

därav, att upprepade undersökningar av samma arbetare under olika arbets-

förhållanden (i fråga om medelkubik) gi\it väl överensstämmande resultat.
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och jämväl även av den omständigheten, att de hitintills gjorda tidsunder-

sökningarna på marken visat en markant överensstämmelse med förut — med
stöd av erfarenhetstal rörande arbetsprestation under längre tid — teoretiskt

beräknade tvåtidsuttryck. Det vill sålunda synas, som om dessa tvåtidsuttryck

skulle utgöra den naturliga nyckeln till tidsätgången — och kostnaden —
för ifrågavarande arbeten, och därav följer, att dessa tidsuttryck i sig inne-

sluta den enkla och rättmätiga utgångspunkten för beräknandet av ackordspris

efler vilket ackon/sprissvslevi som lieUl. Samtidigt ha de gjorda undersökningarna

givit värdefulla anvisningar rörande grunder för korrigering efter förhanden-

varande förhållanden av den »normalai tidsålgången.

Därjämte har bedrivits och bedrives fortfarande undersökningar rörande

eftektiva arbetstiden pr dag under vinterns olika månader samt rörande av-

verkningsarbetenas relativa intensitetsförlopp under de olika vintermånaderna
— allt uppgifter, som erfordras bl. a. för utrönandet av verkliga effektiva

arbetsmedeltiden pr dag för hela vintern.

Under instundande sommar skola analoga tidsundersökningar jämväl igång-

sättas för sommarhuggningar.

II- Dynamiska undersökningar av vindens verkningar på skog vid

uthuggningar.

Undersökningarna ha påbörjats under november månad iq2o, i det att

byrådirektör Sandström ingående studerat vindriktningarna å Hörnefors i Vä-

sterbotten efter befintliga vindfällen. Mdare ha å Vittanlidens kronopark i

( )rå revir utsatts särskilda undersökningsområden. Det är även meningen att

utföra försök i mindre skala rent experimentellt för frågans lösande.

12. Sammanfattningar över rysk skogsbrukslitteratur.

Dr P.^UL Spessivtseff har avslutat en kort resumé av skogsuppsatser i den

ryska tidskriften »Lesnoj Journal . En redogörelse över ryska undersökningar

över typologien i skogen är under utarbetande tillsammans med dr A. von
Kkuedenf.r.

För år i(}2i har styrelsen beslutat utdela ur fondens avkastning högst

16,000 kr.

Stockholm i mars 1921.

.\U\1D UlNUM.AN.

Nils Wassberg.
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RECENSIONER

Barth, Ai;nar. Skogbrukslaere I. Hugstsystemene og skogens na-

turlige foryngelse. j:die gjennenisete og forokede ^ltga^e. Kri.stiania

1920. Griindahl & Sons forlag. 208 sid.

Genom Svenska Skogsvårdsföreningens besök i Norges skogar senaste sommar
har intresset i Sverige blivit väckt för norskt skogsbruk i mycket högre grad

än förut. Då under norrmännens besök i våra skogar i sommar ännu mera
förbrödring mellan skogsmännen i de båda länderna kommer att äga rum,

torde det vara lämpligt att fästa de svenska skogsmännens särskilda uppmärk-

samhet pä den nyligen utkomna tredje upplagan av Norges främsta handbok

i skogsskötsel.

1 Skogsvårdsföreningens tidskrift 1906, s. 108— 109 har jag i korthet om-
nämnt första upplagan av Barths »Hygstsystemene», år 1912 utkom andra

upplagan och förra året som sagt den tredje. — Denna är utvidgad med över

20 sidor text, varjämte 20 nya bilder tagits med. Det är i hu\udsak de

sista 8 årens skogslitteratur, som inarbetats i den nya upplagan. I kapitlet

»Tyndingshugst» (gallring) finna vi sålunda efter Wahlcren och Kkf.k olika

uppgifter om procentuttagningen vid olika starka gallringsformer. Här är

också intaget som en särskild avdelning om 4 sidor »Professor Schottes sy-

stem». Ett nytt kapitel är »tyndingshugstens eftektivitet> , huvudsakligen efter

Svenska Skogsförsöksanstaltens undersökningar. — Förf. anger maximiantalet

fröträd per har till för granskog 400 — 280 (föreg. upplaga 500—-350) och för

tallskog till 200— 140 (föreg. uppl. 350—200), men om det blir \anskligt att

i tid utglesa fröträden, böra de frän början ställas glesare. Ett nytt kapitel

är : Dimensionshugst» där författaren bl. a. säger, att å de stora arealer i Norges

skogar, som under generationer varit behandlade enligt denna avverkningsmetod,

har produktionen gått betydligt tillbaka. Han anser att de icke innehålla mer
än en bråkdel av det trädantal och den kubikmassa, som de skulle kunna

producera under normala mark- och beståndsförhållanden- — Ett nytt kapitel

är också ägnat åt Wagners kantblädning. Barth har funnit att den av

Wagner föreslagna avverkningsriktningen frän norr till söder passar väl tör

Sonderfjeldske Norge och det regnfattiga Ostlandet, medan i det Nordenfjeldske

Norge avverkningen bör ske i motsatt riktning; detsamma som rec. påvisat

för svenskt Norrland.

I kapitlet om avverkningsytornas beredning och hesåning har förf- inarbetat

Hesselmans undersökningar om salpeterbildningen i marken, liksom vid tal

om risbränningen. Slutligen förekommer i den föreliggande upplagan en del

utvidgningar om fjällskogarnas skyddsbälten.

Det synes rec. som förf. liksom alla entusiaster för blädning, vill ge ter-

minologien »Btedningshugst» väl sä stor omfattning. Så som t. ex. dess ut-
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foriindc skildras i rejielbundna och likäldriga skogar, blir ju blädningen till

en början ganska identisk med stark krongallring, åtminstone etter svenska

Skogsförsöksanstaltens terminologi. — Vid vanliga gallringar, sådana som

förf. själv betecknar som gallringar, kanske han däremot ej är hågad hugga

så starkt, som vi nu här i Sverige börja göra, och som särskilt för nordliga

förhållanden troligen är lämpligt.

ll\RrH.s värdefulla och intressanta handbok med sin överskådliga framställ-

ning av »Hugstsystemene» rekommenderas livligt till studium av varje svensk

skogsman. Särskilt bör den läsas av de svenska skogsmän, som komma med

på sommarens exkursion, där väl sannolikt diskussionen sedan förra sommaren

med norska skogsmän om skogsbrukssätten, trakthuggning eller blädning, torde

komma att fortsättas. G. Sch.

Hauch, L. a.: Danmarks Traevsekst. Udgivet med understottelse af Land-

brugsministeriet. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. I. Trsear-

ternes Fordringer til Livskaarene, Kjöbenhavn 1919, 140 sid. 38 fig.

Pris 4,75 kr. II. Jylland og Sonderjylland. Kjöbenhavn 1921, 165

sid. 22 fig. Pris 6 kr.

En av Danmarks främste skogsmän, Jajgermester L. A. Hauch, har, sedan

han blivit pensionerad från sin befattning (skogschef, »forstinspektor») vid

Kregentved ä Själland, slagit sig på att utgiva en skildring av Danmarks Traj-

vaekst. Närmaste anledningen härtill var att fä en översikt över de trädslag,

som lämpligen skulle användas för återodling av de under krisåren genom
tvångsavverkning hastigt kallagda skogsarealerna. Han erhöll härför ett sti-

pendium av lantbruksmini.steriet, och med den mest ungdomliga entusiasm grep

den 75-årige mannen verket an med största grundlighet. Han bereste ej

blott ånyo Danmarks skogar överallt, utan den föga resvane åldringen, lör

vilken varje resa tidigare nog varit ett stort företag, tvekade ej att dra långt

upp i Sveriges skogar för att fä en bild av skogsnaturen och göra jämförelser

med sitt land. Man frapperas ytterligare av huru grundligt och ganska ob-

jektivt H.\ucH sätter sig in i den nyare litteratur och särskilt den moderna

ärftlighetsläran, där han ingående samarbetat med den framstående danske

forskaren W. Johannsen.

Av arbetet, som beräknas omfatta omkr. 600 sidor i 4 delar, har hittills

utkommit del I och II. I den första delen behandlar författaren trädarternas

fordringar på klimat och jordmån. Han skildrar deras olika raser och uppe-

håller sig särskilt \id proveniensfrågan. Han ger råd beträffande skogsod-

lingarnas utförande samt fäller omdömen om de skilda trädslagens använd-

barhet i landet. Mycket starkt hävdar han härvid klimatets betydelse och

belyser dess växlingar i Danmark genom kartor och meteorologiska samman-

ställningar-

En del av vad författaren meddelar, finnes förut publicerat, dels i den av

Haich och Oppermann utgivna Handbog i Skovbrug, varifrån även några

bilder lånats, dels och framför allt i några av förf. på senare tid offentlig-

gjorda avhandlingar i det danska skogsförsöksväsendets publikationer samt i

Botanisk Tidsskrift och Dansk Skovforenings Tidsskrift. Det hela är emellertid

nu sammanställt i en sammanlöpande följd och skrivet med det för mången
dansk författare utmärkande så lediga och intresseväckande sättet. Ingående

behandlas boken, och förf varnar från att övergå från bok till gran och andra
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l)arrträd. Visserligen lämnar granen ekonomiskt fortare större avkastning, men
förf. liknar denna vid avkastningen av spekulationspapper, som visserligen nu

ge en hög ränta, men vars uthålliga framtid man ej känner. Det är fram-

för allt rotrötan, som för granen l^etyder sä mycket i Danmark, att förf.

anser sig böra som gammal skogsman uttala en kraftig varning, vilken han

finner ytterligare bestyrkt av julstormens härjningar 1Q02. — Granen i Dan-

mark skulle, säger förf. på ett ställe, -överlämnad åt sig själv, i huvudsak

försvinna.

Till de »små arealernas trädslag» hänför förf. ask, lönn, alm och annbok.

Endast den första ägnas mer ingående uppmärksamhet, men rekommenderas

blott på platser, där den själv vill inkomma samt som ett lämpligt komple-

ment till boken ä fuktigare sträckningar i boktrakterna.

Kken är ju förf. särskild specialist på. Såväl för denna som för boken är

förf. som bekant anhängare av mycket täta sådder, och söker han styrka

denna sin uppfattning med den moderna ärftlighetsläran.

Jjeträffande tallen refererar förf. med bilder till de svenska vackra tall-

skogarna i såväl Mellansverige som Norrland. Ehuru givetvis sådana tall-

skogar ej kunna dragas upp i Danmark, vill han dock rekommendera tallen

till större användning än hittills, blott frö kan fås frän lämpliga trakter, kli-

matiskt sett, och av raser, som äro nägorlimda motståndskraftiga mot Lo-

pliodermium. — I motsats till mänga andra skogsmän, är förf. ingen vän av

plantering av silvergranen, som han finner vansklig att draga upp samt ut-

satt för alltför många faror. Däremot vill han ej uppgiva hoppet om att

lärken, med hänsyn till sitt förträffliga virke, skall kunna användas något i

Danmark. Sitkagranen och Douglasgranen rekommenderas till utvidgade försök.

I del II lämnar förf först några uppgifter från sina resor utom Danmark
samt intressanta iakttagelser från de skogar i Danmark, där han tidigare

verkat. Härefter följer en ingående skildring av skogarnas beskaftenhet i

Jylland och Sonderjylland. Han ställer sig skeptisk inför hedplanteringamas

framtid och tror i varje fall ej på att verklig granskog skall kunna erhållas i

de magrare trakterna av ^ästjylland. Synnerligen intressant är skildringen av

Sonderjyllands skogar, (lenom Snnderjyllands återförening med Danmark har

detta lands skogsareal blivit väsentligt ökad, och särskilt gäller detta stats-

skogarna. Skogsväxten skall enligt förf. ej ha så goda betingelser nägon-

städes i det gamla Danmark som i vissa delar av Sonderjylland. Detta är

fallet särskilt ä ostkusten samt på ön Als.

Vid Gram i mellersta delen av Slesvig äro skogarna synnerligen väl vår-

dade med förträffliga föryngringar. I övrigt riktar förf. ett skarpt klander

mot det sätt, varpå tyskarna skött skogarna sedan 1864. Sålunda äro de

föryngringar, som anlagts etter detta är, synnerligen dåliga, helt eller delvis

misslyckade. I bokföryngringarna finnas ofta fläckar med bristtällig bok-

återväxt, som härjats av sorkar. Gallringarna äro i allmänhet försummade,

eller de, som äro utförda, förtjäna knappast namnet gallring. Däremot ha i

de äldre beständen ej sällan brutalt avverkats de vackraste träden. Vidare ha

ej nödiga avdikningar verkställts och vägbyggnaderna ha eftersatts. Förf. ut-

talar om många skogar, att de se ut, som det icke varit forstmän, som skött

dem. En del av missförhällandana kunna skrivas på omständigheterna under

krigsåren, men föryngringarna och gallringarna ha tyskarna synbarligen ej för-

stått att driva så rationellt som danskarna göra. Förf. uttalar därför till sist.
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att det blir en stor uppgift för danska skogsmän, att med sitt solida kultur-

arbete bringa reda i de misshandlade skogarna i Sonderjylland, för att de

skola bliva vad de kunna vara: en prydnad för det danska skogsbruket. Han
tillråder att bringa stora offer för att främja dessa skogars bästa istället för

att offra stora summor på att söka framalstra skog ä Jyllands magraste hedar.

Boken saknar rubrikindelningar och varje slag av kursiveringar — endast

genom innehållsförteckningen får man en någorlunda god bild av innehållet.

Den kanske därför knappast tilltalar den jäktade nutidsmänniskan, som pä

högst någon timme vill veta huvudinnehållet i boken och de nya iakttagelserna

i densamma, och som sedan slänger den. »Danmarks Trrevsekst» bör där-

emot läsas i lugn och ro i sin helhet i studiekammaren och rekommenderas

endast till den, som har tid härtill ; då erbjuder den även en svensk skogs-

man ätskilliijt av intresse. (1. Sc:h.

TIDSKRIFTSÖVERSIKT.

Skogsskötsel.

Kiefern=Dauerwaldwirtschaft II. A. Moi.ler, Zeitschrift flir Först- und

Jagdwesen 1921, h. 2, s. 70—85.

1 föregående häfte av tidskriften har jag helt kort fäst uppmärksamheten

på professor Mollers redogörelse för von Kalitschs märkliga resultat vid

skötseln av skogen till Bärenthoren samt uppräknat den mängd artiklar, vartill

dessa undersökningar givit upphov. — Möller vederlägger nu en del fram-

kastade påpekanden samt lämnar här och var något fylligare redogörelse för

det nya skogsbrukssättet. Han framhåller att grundtanken i det nya skogs-

brukssättet, Dauerwaldwirtschaft är alldeles oberoende av föryngringsfrågan sä

tillvida att den både kan inrymma naturlig föryngring och skogsodling. Han
betonar att varje hushållning, som åsyftar kontinuitet i skogens väsen över

hela arealen, bör betecknas med begreppet Dauerwaldwirtschaft. Det vid

Bärenthoren tillämpade förfaringssättet är blott en väg att nå målet. En direkt

fråga, hur han tänker sig regleringen av avkastningen i det nya skogsbruks-

sättet, besvarar han enkelt och kort. Efter skogens taxering uttages en lämp-

lig kvantitet av skogen, och det avverkade virket bokföres. Efter 5 är eller

mer uppskattas skogen ånyo. Har förrådet minskat, så var avverkningen för

stor och bör minskas för kommande period, har förrådet ökats och har prak-

tiken visat att utbytet ej räckt till, så kan avverkningen ökas. M. håller dock

före, att virkesförråden böra ökas, ty knappast något statsrevir kan uppvisa

tillräckligt virkesförråd efter Dauerwald-hushållningens sinne.

G. SiH.

Der Fehler in dem Möllerschen Dauerwald=Exempel. D:r Busse.

Forstliche \\'ochenschrift Silva. 1921, n:r ^Yi2' ^- 57—^°-

I mitt ref. i Skogsv. Tidskr. i föregående häfte framhöll jag, att »man är

böjd ställa sig något tvivlande pä dessa sifferuppgifter» i Mollers kalkyl, och

jag anförde ej ens den tillväxtsiffra av 1,55 kbm »Derbholz», som han trott

sig finna vara den riktiga från är 1884. Som jag nämnde var tillväxten se-
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nare beräknad till 6,31 kbin. Busse påvisar nu, att den första siftVan är en

ren konstruktion och skulle rimligare varit kanske 2,0 fm. Men även om
man godkänner denna uppgift, är Mullers slutledning felaktig. Han har

nämligen, efter vad det nu visar sig, blott räknat med .Derbholz», d. v. s.

virke över 7 cm, och beräknade tillväxten som en skillnad av de olika upp-

skattningarna i Derbholz dividerat med antalet mellanliggande år, d. v. s.

den löpande tillväxten, medan han vid så lång tidrymd måste taga hänsyn till

medeltillväxten. Det fanns nämligen 1884 en betydlig areal ungskog, som
ej hade någon »Derbholz», men sedan hastigt bidragit till Derbholz-förrådet.

Rättar man till detta feltag, blir tillväxten under de senaste 2 g åren sanno-

likare 4,23 fm i stället för av Möller angivna 6,31 fm.

Busse anser att Mollers siffror ej ha någon beviskraft. Han erkänner

dock att de produktiva krafterna i Bärenthoren blivit höjda genom den

mönstergilla mark- och beståndsvården. — Det förefaller dock som sannolikt

att tillvä.xtökningen skulle inskränka sig till omkring 1,0 kbm mot vad Mor.ler

trodde 4,76. Men det är ju vackert så ändå. Dessa felkalkyler äro ytter-

ligare exempel på, att det ej går att lösa sädana viktiga frågor, som Möller
framkastat, utan ofta upprepade och goda uppskattningar samt god statistik.

Sådant kan nog svårligen ske annat än med en organisation, sådan som t. ex.

svenska skogsförsöksanstalten nu går att införa på sina försöksparker.

G. Sch.

NYUTKOMNA BÖCKER.
Annonsering, Ang. sättet för, av utbud av effekter frän allmänna skogar

m. m., Kungl. Domänstyrelsens Cirkulär 1921, n:r 3 givet den 7 mars

1921. 3 sid. 4:0.

Avlöningsbestämmelser för icke ordinarie tjänstemän vid domänverket (Kungl.

Maj:ts brev till Domänstyrelsen). Kungl. domänstyrelsens Cirkulär Ser.

B. 1921. N:r i. 11 sid. 4:0.

Bauditz, Sophus, Historier från jägmästaregården. Bern. övers. Stockholm.

(Tryckt i Berlin 1920") 1921. Alb. Bonnier. (Bonniers billiga böcker).

Pris inb. 1,50 kr.

Bränslestatistiken som medel till bränslebesparing inom industrien (Ingeniörs-

vetenskapsakademiens medd. n:r 2 192 1.) 37 sid. Pris 2 kr.

Dämningsskada ä jord. Om vissa grunder för bestämmande av (Svenska Vatten-

kraftföreningens publikationer, Stockholm 192 1.) Fritzes bokh. 17 sid.

1,25 kr.

Englund, Gösta: Berättelse om Jernkontorets kolareskola vid Nyhammar år

1920. Norrköping 1921. 7 sid. -f i tabellbilaga.

Förordningen, Kungl., om automobiltrafik och ansvarighet för skada i följd av

automobiltrafik och ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik den

30 juni 1916 med däri den 25 sept. 1920 gjorda ändringar samt all-

männa körregler och trafikregler för städer. 2. uppl. Skurup 1920.

Lidbergs blankettförlag. 56 sid. Pris inb. 2 kr.

HuMBLE, O. Hl.: Skogens betydelse för Sverige. iSkogsvärdsstyrelsernas strö-

skrifter n:r i.) Stockholm 1921. 16 sid. 9 illustr. Svenska Skogsvärds-

föreningens förlag. Pris 50 öre.

Jacobson, Tor: Tabell för ungefärlig beräkning av kubikmassetillväxtprocenten

av skog. Falun 192 1. i kartongblad. Pris i kr.
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(Irknandkk, Tki.l : Råd vid skogsförsäljningar. (Skogsvårdsstyrelsernas strö-

skrifter n:r 2.) Stockholm 1921. 16 sid. 4 illustr. Svenska Skogsvårds-

töreningens förlag. Pris 50 öre.

Kungl. Doinänstyrelsen, Skogsstaten, Skogshögskolan och Statens Skogsförsöks-

anstalt. Matrikel år 192 1. Lund 1921. 172 sid.

l.andtbruksveckan 192 1. Stockholm 14— 18 mars. Program. Stockholm

1921. 128 sid.

Lkitch, John: Samförståndet mellan kapital och arbete. Huru man i Amerika
behandlat spörsmålen om industriell demokrati. (Sveriges industriförbund,

avd. Div. publ. n:r 19.) Stockholm 1921. 209 sid. Pris 7,50 kr.

LiNi)iu..\i), Oscar: Kuberingstabell för rotstående skog med anvisningar till

av förf. utarbetad grafisk kuberingstabell. Stockholm 1921. Pris i kr.

(förf. förlag).

Mattson Marn, I,.: Märgborrens kronskadegörelse och dess inverkan på tal-

lens tillväxt. Undersökningar i unga gallrade bestånd. Medd. fr. Sta-

tens skogsförsöksanstalt, Haft. 18, n:r 2. Stockholm 1921. 24 sid.

2 fig. Pris I kr.

Mei.lström, Gösta; Skogsträdens fruktsättning år 1920. Statens skogsförsöks-

anstalt. Flygblad n:r 20. Stockholm 192 1. 16 sid. 5 kartor. Pris

50 öre.

.MuNTHE, Henr.: Strandgrottor och närstående geologiska fenomen i Sverige.

Naturskyddsutredning. (Kungl. Jordbruksdepartementet, XXXXVIII). Stock-
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KUNGL. PROPOSITIONER.

Tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fas=

tighet i enskild ägo- I [)rop. 119 föresläs prolongering på ytterligare ett

år av den provisoriska skogslagen. Det nya förslaget överensstämmer med
den provisoriska lagen av 11 juni 1920 (Sv. törfattn.- saml. 1920 n:r 271),

men i § 6 är tillagt ett mom. 2 av följande lydelse:

-> mom. Skogsvårdsstyrelsen äger bemyndiga hos styrelsen anställd tjänste-

man, som fullgjoit vad som erfordras för vinnande av anställning såsom jäg-

mästare, att där i fall, som i i mom. avses, är av synnerlig vikt, att förbud,

som där sägs, kommer till stånd innan styrelsen hinner sammanträda, meddela

sådant förbud å styrelsens vägnar. Om sålunda meddelat förbud göre tjänste-

mannen utan dröjsmål anmälan hos styrelsens ordförande, och ankomme därefter

på styrelsen att 1 ärendet förordna. I den män dylikt förbud ej inom tio

dagar frän den, dä det delgavs, den dagen oräknad, blivit av styrelsen fast-

ställt, vare förbudet förfallet.

Lag om ägogränser m. m. 1 prop. 70 framlägges förslag till

i) lag om ägogränser,

2) lag om syn i ägotvist,

3) lag om upphävande av gällande stadganden angående urminnes hävd samt

4) lag om fastställande av yttergränsen för strandägarnas område i vissa

större sjöar.

Lån ur statens domäners fond till Torne och Muonio gränsäl-
vars strömrensningsaktiebolag. I prop. 140 föreslås att riksdagen måtte

medgiva att av statens domäners fond må för understödjande av byggnads-

och rensningsarbeten, erforderliga för lösflottning i Torne och Muonio gräns-

älvar, utlämnas ett lån å högst 550,000 kronor till Torne och Muonio gräns-

älvars fiottningsförening eller för ändamålet bildat aktiebolag, med rätt för

Kungl. Maj:t att i stället använda en del av samma belopp till teckning av

aktier i sådant bolag.

Avlöningsreglementet för tjänstemän vid domänverket. I prop. 172
hemställes, att det av 1920 års riksdag provisoriskt för år 192 1 godkända
avlöningsreglementet för tjänstemän vid domänverket må, med vissa i prop.

angivna ändringar för kvinnliga tjänstemän, äga provisorisk tillämpning jämväl
under år 1922.

Ströängars indragande till kronan. I kungl. prop. 199 föreslår Kungl.
Maj:t riksdagen att antaga:

i) lag om ströängars indragande till kronan;

2) lag om huru förhållas bör med ströängar vid ägostyckning inom Väster-

bottens eller Norrbottens läns lappmark; samt
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3) lag om förbud mot avsöndring av ströängar inom Västerbottens eller

Norrbottens läns lappmark.

I prop. 245 begäras å extra stat för år 1922 ett reservationsanslag av

250,000 kr. till bestridande av kostnaderna för ströängarnas indragning.

Byggnader vid fångkolonien vid Singeshult. I prop. 219 begäres

riksdagens tillstånd att medgiva till uppförande i huvudsaklig överensstämmelse

med av fångvårdsstyrelsen framlagt förslag av en logementsbyggnad och en

byggnad, inrymmande bostad för uppsyningsman m. m. vid fångkolonien vid

Singeshult, ett belopp av högst 72,000 kronor må efter Kungl. Maj:ts pröv-

ning av fångvårdsstyrelsen av tillgängliga medel tillsvidare förskotteras för att

sedermera återbetalas av den frän jordbruket vid kolonien inflytande avkast-

ning eller köpeskillingar tör områden, vilka må komma att från de till kolo-

nien hörande fastigheter för försäljning avskiljas.

Vid Singeshult äro belägna omfattande myr- och mossmarker, vilka i huvud-

saklig del disponeras av Kronobergs läns skogsallmänningsstyrelse och Skogs-

sällskapet i Göteborg. Med dessa institutioner har träffats uppgörelse om
fångars användande för att bringa omförmälda marker under kultur eller i

skogbärande skick. För det arbete, fångarna utföra, utgår ersättning till fång-

vården enhgt fastställda grunder, avseende jämväl gottgörelse för de arbets-

premier, som tilldelas fångarna för av dem åt nämnda institutioner utfört

arbete.

Återuppbyggande av Höje skogsskoleföreståndareboställe. I prop.

230 hemställes att riksdagen ville medgiva, att för utgifter, som för återupp-

förande av den nedbrunna föreständarebostaden vid Ombergs skogsskola be-

stridas av domänfondens avkastning, ersättning må beredas domänfonden från

förslagsanslaget till oförutsedda utgifter.

Höje å Omberg nedbrann 12 febr. 192 i; kostnaderna för återuppbyggandet

beräknas till omkring 60,000 kr.

Ändringar i lagen om skogsaccis och virkestaxering. I prop. 246

föresläs vissa ändringar i lagen den 11 okt. 1912, varigenom de i skogs-

accislagen intagna bestämmelserna om besvärsrätt bringas i överensstämmelse

med motsvarande bestämmelser i taxeringsförordningen.

MOTIONER, SOM BERÖRA SKOGSVÅRDEN.
Skogsvårdsavgifterna från skyddsskogarna. Hrr N. O. Olsson i Rösta,

H. Andersson i Boda och C. Persson i Trängen hemställa (andra kammaren,

motion 132), att riksdagen ville besluta att hos Kungl. Maj;t göra framställ-

ning om att de från skyddsskogarna i Jämtlands län inflytande skogsvårdsav-

gifterna måtte, intilldess frågan om skyddsskogarnas ställning till skogsvårds-

styrelse och skogsstat kan bliva av riksdag och regering definitivt avgjord, av-

sättas till en särskild fond att av skogsvårdsstyrelsen förvaltas för att sedan

komma skyddsskogarna inom Jämtlands län till del

Rekognitionsskogar. Hr C. J. Joh.^nsson i Uppmälby föreslår (andra

kammaren, motion 123), att riksdagen mätte hos regeringen anhålla om skynd-

samt förslag om upphörande av den rätt, som Åkers styckebruk hittills ägt

till begagnande av de mot rekognition anslagna allmänningsskogar i Åkers,

Österrekarnes, Daga och Selebo härader i Södermanlands län.
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Hr A. Olsson i Mora med 6 instämmanden (andra kammaren, motion 139)
och hr E. E. Lyberg med 2 instämmanden (första kammaren, motion 31)

lu-mställa, att riksdagen mätte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, det Kungl.

Maj:t täcktes snarast möjligt verkställa utredning angående behörigheten av

kronans upplåtelser till bergsbruket av skogar inom Hedemora socken i Kop-
parbergs län, samt att, därest utredningen därtill skulle giva anledning, för

riksdagen framlägga förslag till åtgärder i syfte att ifrågavarande skogar, i den

nian de äro för jordbruket inom socknen behövliga, må komma jordägarna

till godo, eller ock att kronan under nyss nämnda förutsättning pä annat sätt

häller jordägarna skadeslösa.

Hr Ivar Vennerström (andra kammaren, motion 224) föreslär, att riksdagen

mätte i skrivelse till Rungl. Maj:t anhålla om utredning snarast möjligt, huru-

vida åtgärder böra vidtagas för att till kronan återföra rekognitionshemman

ock till bergshanteringens understöd anslagna skogar samt om framläggande

för riksdagen av de förslag, vartill utredningen kan föranleda.

Åborättsfrågan. Hr G. Granath med tre instämmanden föreslår (andra

kammaren, motion 120), att i ett blivande lagförslag angående åborätt till

under bruk skattekö])ta hemman, sädana bestämmelser måtte inarbetas som
tryggar avverkningsrätten av hemmanets skog, åt den, som innehar hemmanet
med stadgad åborätt.

Hr J. X. Svedberg (andra kammaren, motion 203) samt hr Johan Johans-
son i Kälkebo (första kammaren, motion 130) anhålla, att riksdagen mätte i

skrivelse till Kungl. Majit anhålla att lagförslag skyndsamt framlägges i syfte

att förvärvande av äborätt mätte i tillämpliga delar likställas med förvärvande

av fastighet i de delar av riket, där lagen av 4 maj 1906 ang. förbud i vissa

fall för bolag och förening att förvärva fast egendom gäller.

Skogstorp, odlingslägenheter och annan kolonisation. Hr F. K.

Hoi.MNER (andra kammaren, motion 231) hemställer, att riksdagen mätte i

skrivelse till Kungl. Majit anhålla, det täcktes Kungl. Maj:t låta utreda,

deh huruvida och under vilka villkor skogstorp och odlingslägenheter ä krono-

mark i de sex nordligaste länen må kunna upplåtas med äganderätt,

dels om och i sä fall angående lämpligaste sättet för de å nämnda krono-

egendomar liggande odlingsmarkernas avskiljande från skogsförvaltningen i vad

avser deras upplåtande till uppodling och bebyggande, samt till riksdagen in-

komma med de förslag, vartill utredningen må kunna föranleda.

Hrr Paul Hellström och O. Bergqvist (första kammaren, motion 39)
samt Linus Lundström, Ernst Hage och O. W. Lovgren i Nyborg (andra

kammaren, motion 214) hemställa, att utav det ä extra stat för år 1922 upp-

förda anslaget av 714,000 kronor för utförande av vissa kolonisationsförsök

ä kronoparker i Norrland måtte efter Kungl. Maj:ts beprövande få under år

192 1 användas ett belopp av intill 100,000 kronor till förberedande arbeten

å de inom den s. k. finnbygden belägna kronoparkerna Pajala Östra, Ohtana-

järvi och Västra Limingojärvi.

Hrr Ernst Hage, Ivar Vennerström, C. O. Johansson, J. P. Dahlén och

O. W. Lövgren föreslå (andra kammaren, motion 133), att riksdagen mätte

i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa, att Kungl. Maj:t mätte låta utreda,

huruvida och i vilken mån de bestämmelser, som gälla för skogstorpare och
lägenhetshavare inom de sex nordligaste länen, böra förbättras i ovanstående



86 X RIKSDAGEN

och eventuellt även i andra avseenden och att Kungl. Maj: t mätte för riks-

dagen framlägga de förslag, vartill utredningen kan giva anledning.

Övriga jordfrågor. Hr Carl Lindhagen (första kammaren, motion 84)

hemställer att riksdagen ville:

i) påminna regeringen om angelägenheten att den stora jordreformen för

avlösning av torpares, bolagsarrendatorers och andra beroende jordbrukares

jordbruk samt beredandet av jord till nya jordbruk måste ske effektivt och

snabbt;

2) i avvaktan på denna angelägna och brådskande jordreforms ankomst för

sin del antaga motionen bilagt förslag till prorisorhk lag om expropriation av

jord för vissa sociala ändamål.

Hr C. G. Olsson i Golvvasta (andra kammaren, motion 122) töreslår, att

riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t framhålla vikten av att lagen av

den 4 maj 1906 om förbud i vissa fall mot bolags jordförvärv i Norrland

och Dalarna måtte skyndsamt utsträckas till övriga delar av landet.

Hr Christian Ericson i Funäsdalen hemställer (andra kammaren, motion

254), att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att

jordkommissionen måtte få i uppdrag att skyndsamt söka utreda, vilka sätt

som kommit till användning vid bolags och enskildas förvärv av landets na-

turrikedomar samt lämpligaste sättet att återföra dessa till samhället för att

användas till hela folkets verkliga nytta, samt till riksdagen framkomma med
det förslag utredningen kan föranleda.

Hr Ivar Vennerström (andra kammaren, motion 208) föreslår, att riksdagen

måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. ]\Iaj:t måtte genom jord-

kommissionen snarast möjligt låta verkställa en utredning om förbättring av

den norrländska arrendelagen samt för riksdagen framlägga förslag härom.

Hr Carl Lindhagen (första kammaren, motion 82) hemställer, att riks-

dagen ville uttala sig för en effektiv jordreform för frigörelse av de hundra-

tusenden jordbruks- och bostadslägenheterna (hemmen) med egna hus å an-

nans grund samt tryggande tillika av framtida egnahemsbildningars åtkomst

till erforderlig mark, ävensom i sådant syfte för sin del besluta ändringar och

tillägg till de hitintills antagna två i det stora hela verkningslösa, obstruk-

tiva och mot varandra stridande lagstiftningarna.

Samme motionär föreslår (första kammaren, motion 83), att riksdagen ville

— för att den genom expropriations- och ensittarlagarna inledda jordrefor-

men för frigörelse av jordbruks- och bostadslägenheterna i landet med egna

hus å annans grund mätte bli effektiv — bland annat:

i) ä tilläggsstat för år 1921 anvisa ett förslagsanslag av tre miljoner

kronor;

2) ä extra stat för år 1922 uppföra ett förslagsanslag ä tre miljoner kro-

nor; samt

3) uppdraga åt regeringen att närmare organisera dessa medels använd-

ning för att förskottera expropriations- och lösningsförfarandets utgifter samt

lämna erforderliga förskottslån på ändamålsenliga villkor för gäldande av

jordlösen m. m., med rätt för regeringen att av anslagen även bestrida så-

dana oundgängliga utgifter för denna verksamhet, som anses icke böra utta-

gas av lägenhetsinnehavarna.

Vidare hemställes (första kammaren, motion 85), att riksdagen ville för sin

del antaga det av regeringen vid 1920 års riksdag genom propositionen
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n:r 397 framlagda och av andra lagutskottet i utlåtandet n:r 3g behand-
lade förslaget till lag om förlängning av vissa arrendeavtal

samt i motion 86 (första kammaren),

A) att riksdagen antingen ville antaga

i) det av jordkommissionen under loppet av 1920 års riksdag till rege-

ringen avlämnade förslag till koncessionslag för bolagsförvärv i södra och
mellersta delarna av riket, vilket förslag han antager bliver av regeringen i

någon form framlagt för riksdagen och sålunda bragt till riksdagens känne-

dom
;

2) det förslag till lag angående förbud i vissa fall för enskild person att

besitta fast egendom, som av honom i motionen n:r 135 i första kammaren
väcktes vid 1920 års riksdag.

B) för den händelse denna hemställan ej kan bifallas för sin del antaga

följande förslag till provisorisk lagstiftning eller åtminstone det först nedan
intagna, nämligen

1. Lag angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva

fast egendom.

2. Lag angående förbud i vissa fall för enskild person att förvärva fast

egendom.

3. Lag angående provisorisk ändring i viss del av lagen den 4 maj 1906
med därtill senare gjorda tillägg rörande förbud för bolag och förening att

förvärva fast egendom.

Slutligen hemställes (första kammaren, motion 87), att riksdagen ville:

i) förklara, att tillstånd till försäljning av fideikommissjord, utöver vad den
av riksdag och konung antagna förordningen den 5 februari 18 10 uppenbar-

ligen medgiver, icke må i administrativ väg utan riksdagens samtycke för

varje fall eller genom en ny av riksdag och konung stiftad lag äga rum, även-

som underrätta regeringen om denna sin uppfattning med anhållan om det av

riksdagen begärda lagförslaget rörande jordfideikommiss snarast möjligt;

2) redan nu medgiva, att försäljning av jord för egnahem, småbruk och

liknande ändamål må tillstädjas, därest det sociala ändamålet befinnes genom
försäljningen och därvid fastade villkor vara tillbörligen tillgodosett, och bör

därvid även göras det förbehåll, att ändamålet med försäljningen ej må ge-

nom jordens återgång till jordägaren eller annorledes upphävas utan tillstånd

därtill, i den ordning konungen bestämmer;

3) besluta, att det kapital, som erhälles för försåld fideikommissfastighet,

skall vara underkastat enahanda bestämmelser, som i en framtida lagstiftning

angående fideikommiss kunna varda meddelade ifråga om fideikommissfastig-

heter.

Statens affärsverksamhet. Hr Sven Lubf.ck (andra kammaren, motion

252) hemställer, att riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om
utredning rörande dels organisationen av de affärsdrivande verkens styrelser,

dels möjligheten att bedriva statens nuvarande affärsverksamhet under friare

former än hittills i syfte att därigenom vinna ökad trygghet för ekonomisk
drift utan eftersättande av andra ur allmän synpunkt berättigade krav.

Hr GUNN.4R Andersson (första kammaren, motion 39) föreslår, att riks-

dagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om utarbetande av nya bestämmelser

för tillsättande av generaldirektörer vid de aftarsdrivande verken, varvid till

ledning måtte tjäna i motionen anförda förslag och synpunkter.
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Flottledsförenings säkerhet för lån. Hr E. A. Enhukning (första

kammaren, motion 78) anhåller, att riksdagen ville i skrivelse till Kungl.

Maj:t hemställa att Kungl. Maj:t måtte föranstalta om utredning, huruvida och

i vilken ordning det mä kunna tillstädjas flottningsförening att som säkerhet

för lån, som erfordras för allmän flottleds nybyggande eller förbättrande, an-

vända sig av allmän flottleds egendom, samt att därefter för riksdagen fram-

lägga de förslag, vartill utredningen kan föranleda.

Avdikningsanslaget. Hr Arvid Lindman m. fl. (andra kammaren, mo-
tion 126) föreslår, att riksdagen ville medgiva, att av de för nyodlingsverk-

samheten under krisåren anvisade, hittills icke använda medlen må mot att

motsvarande belopp upptages å riksstatens inkomstsida såsom i anspråk tagna

kapitaltillgångar få anvisas:

de/s såsom kapitalökning för j> Odlingslänefonden^t a tilläggsstat för 192 1 ett

reservationsanslag av kr. 500,000: —

,

dels ock som förstärkning av i,Allmäii7ia avdikninosanslagett å tilläggsstat för

192 1 ett reservationsanslag av kr. 250,000: —

.

Vattenregleringsföretag och tvångsdelaktighet. Hr Ernst Lvberg
(första kammaren, motion 77) föreslår, att riksdagen ville i skrivelse till

Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag angående sådan ändring av

vattenlagens bestämmelser om vitsord till vattenregleringsföretag med tvångs-

delaktighet, att den i 3 kap. i § av samma lag stadgade inskränkning i

initiativrätten helt eller delvis bortfaller.

Avverknings» och flottningskontrakt. Hrr Ivar Vennerström och C.

O. Johansson föreslå, (andra kammaren, motion 250), att riksdagen måtte i

skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. Maj:t måtte låta verkställa ut-

redning på vad sätt missförhållanden beträffande avverknings- och flottnings-

kontrakt m. m. till förfång för kontraktstagarnas berättigade intressen kunna

genom statsmakternas försorg avlägsnas samt för riksdagen framlägga det för-

slag, vartill utredningen kan föranleda.

Jägmästarebostäder. Hr F. E. Holmner (andra kammaren, motion 215)
och hr tksiAX Rosen (första kammaren, motion 126) hemställa, att Kungl.

Maj;ts framställning om ett reservationsanslag av 250,000 kronor för inköp

eller uppförande av bostäder åt revirförvaltare icke måtte av riksdagen bifallas.

Kartverksfrågan. Hr Gunnar .Andersson (första kammaren, motion 37)
föreslår, att riksdagen behagade besluta att hos Kungl. Maj:t anhålla om ut-

arbetande och föreläggande för riksdagen snarast möjligt av förslag till all-

män plan för den fortsatta kartläggningen av rikets land- och sjöterritorium

samt till organisation av ett civilt rikskartverk för denna kartläggnings genom-
förande, ävensom förslag till ett gemensamt ordnande av utbildningen för bli-

vande tjänstemän inom detta rikskartverk och inom lantmäteriet.

Jakträtten i Norrland. Hr Ivar Vennerström (andra kammaren, mo-

tion 213) hemställer, att riksdagen må i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla,

att Kungl. Maj:t ville utreda, huruvida och i vad mån utsträckt rätt till jakt

och fiske för husbehov må, utan skada för en rationell jakt- och fiskevård,

kunna beredas arrendatorer, torpare och deras vederlikar i Norrland och Da-

larne samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill denna utredning kan

föranleda.



RlKSDACiEN X 89

Förbud att under häckningstid taga fågelägg. Hr Johan Nilsson i

Malmö (första kammaren, motion 26) och hr Kaki. Siarbäck. (andra kam-

maren, motion 131) anhålla, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ville

anhålla om utsträckning av gällande förbud mot att under häckningstiden taga

vissa fågelägg till att beträftande västkusten avse alla sjöfåglars ägg.

Tillfälliga åtgärder tiU förekommande av skövling av skog i enskild ägo.

Hr GusiAK A.NnERssoN i Rasjön med instämmande av hrr Eskils Ha.\sson

i Bäck, Ollas E. Eriksson och Emil Ericsson i Sörbo (andra kammaren,
motion 277) framhåller, att ingen meningsskiljaktighet torde råda om ifråga-

varande lags lämplighet och nödvändighet, och då den nu icke mindre än

tre gånger varit föremål för justering, synes det, som om densamma utan

olägenhet kunde antagas att gälla tillsvidare och upphävas vid den väntade

permanenta lagstiftningens ikrattträdande. Härigenom besparades vederbörande

myndigheter och riksdagen besväret med dess behandling 1922, eventuellt

1923 och 1924, varförutom därmed vunnes mer konstanta förhållanden på
skogsvårdslagstiftningens område till större säkerhet för såväl skogsägare och
avverkare som för de tjänstemän, som skola övervaka lagens efterlevnad.

Därför hemställes att riksdagen måtte besluta, att första stycket i slut-

bestämmelserna i den i Kungl. Maj:ts proposition n:r 119 föreslagna lagen

om tillfälliga åtgärder till förekommande a.v skövling av skog å fastighet i

enskild ägo måtte erhålla följande lydelse:

»Denna lag träder i kraft den i juli 1921, då lagen den 11 juni 1920
om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i

enskild ägo upphör att gälla.»

Hrr Karl Magnusson i Skövde och Arthur Gustafsson i Kasenberg
(andra kammaren, motion 281) hemställa, att till det i Kungl. Maj:ts proposi-

tion n:r 119 framlagda förslaget till lag om tillfälliga åtgärder till förekom-

mande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo sådant tillägg göres, att

innehavare av rätt till skogsavverkning, varom avtal trätiats före den 28 juni

19 1 8, och som på grund av lagens bestämmelser icke kan enligt avtalett ill-

godogöra sig avverkningsrätten, må av markägaren äga rätt till skälig ersätt-

ning för i avtalet ingående skog, som icke får avverkas, samt att utskottet

måtte formulera de tillägg till lagen, som ett bifall till denna framställning

betingar.
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KORT REDOGÖRELSE FÖR FÖRHANDLINGARNA VID MÖTET
MELLAN SKOGSVÅRDSSTYRELSERNA i STOCKHOLM 1920.

Mötet ägde rum under tiden 24— 26 november. Härvid behandlades dels

trenne betänkanden, enligt utredningar av vid föregående möte tillsatta kom-
mitterade, dels vid mötet väckta 1 2 olika motioner. Med undantag av skogs-

lagstiftningsförslaget bereddes ärendena av tvänne utskott med följande sam-

mansättning: första utskottet, hrr Sederhoi.m (ordf.), Borell, Hansson, Joachims-

son, LiLLiECREUTZ, Meli.quist och NvBLOM (även sekr.); andra utskottet hrr

ScHARP (ordf.), Kruse, Kuylenst.ierna, Morjix, Pfeiff, de Verdiek och Öd-
MAN (även sekr.).

Det viktigaste ärendet, för vilket mötet egentligen tillkommit, var att taga

ställning till det av hrr Hederstierna, Karsberg, H.^nsson i Bringäsen, Dy-

beck och Mellquist uppgjorda

Förslaget till ny skogslagstiftning.'

Mötet beslöt härvid uttala sig för det sålunda framlagda förslaget, med den

ändring att § 18, första stycket fick den förändrade lydelse, som kursiveringen

här nedan angiver: »Den som bedrivit avverkning eller annorledes än genom

avverkning med marken så förfarit, att skogens återväxt up[>enbai ligen äventyrats,

är pliktig vidtaga de åtgärder, som enligt här förut givna bestämmelser böra

äga rum för betryggande av återväxt.»

Mot beslutet i vad det avsåg godkännande av mom. 2 i i § — »Ej heller

må å fastighet, som ovan sagts, avverkning av annan skog äga rum, i fall

avverkningen strider mot grunderna för god skogsvård eller fastigheten där-

igenom skulle komma att lida brist på behövlig skog efter ortens förhållan-

den» — anmäldes reservation av hrr C. J. Beck-Friis, Boman, A. von Essen,

A. Hamilton, Liephoi.m, Meijer, Modin, O. N. Olsson, P. M. Olsson,

ScHARP, Smitt, och de Verdier.

Angående smärre detaljer i förslaget avgåvos reservation jämväl av hrr A.

v. Essen och de Verdier samt av mötets vice ordförande hr G. Barthelson.

Skogsupplysningsverksamhet genom förevisande av levande bilder.

Den vid föregående möte tillsatta filmkommittén (hrr F. Lilliecreutz, E.

Nyblom och Per Ödman) hade föreslagit, att ombudsmötet behagade

dels påkalla skogsvårdsstyrelsernas benägna medverkan för den tekniska

framställningen av filmer i skogsupplysningssyfte genom att ställa personal

och material till förfogande samt utlåning av skioptikonbilder för reproduktion.

^ Ett utförligare referat av förslaget kommer att ingå i nästa liäfte, dar Skogsvårdsförenin-

gens beliandling av förslaget är avsett att refereras.
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dels uttala sig för, att samtliga skogsvårdsstyrelser ville ansluta sig till en

styrelsernas andelsförening för spridande av skogsupplysning genom ljusbilder,

samt

dels tillsätta en kommitté med uppdrag att taga frågan under förberedande

behandling för bildandet av en dylik förening.

Detta förslag, tillstyrkt av utskottet n:o 2, bifölls av mötet, och till kom-

mitterade utsagos de ovan nämnda herrar, som tidigare berett ärendet.

Bildandet av en skogsvårdsstyrelsernas understödsfond.

Den vid förra mötet tillsatta kommittén hrr H. Wachtmeistek, W. Dybeck,

Kkik Leksell, K.\rl F. Mei.lquist och O. E. Fladv.\d hade på grund av

vissa i dess utredning angivna omständigheter, särskilt tillkomsten av de kun-

görelser, som lämna skogsvårdsstyrelserna tillfälle att ansluta sig till en stat-

lig pensionskassa, ej ansett sig för närvarande böra framställa något bestämt

förslag. Enär statens anstalt så nyligen börjat sin verksamhet, att fullständiga

uppgifter rörande alla villkor för styrelsernas anslutning ännu ej kunnat er-

hållas, och anmälningar om inträde kunna göras först efter den i januari

1 92 1 samt därefter möjlighet för anslutning med åtnjutande av vissa, förut

angivna förmåner står öppen till den i januari 1923, ansåg kommittén skäl

att något avvakta de närmare bestämmelser för skogsvårdsstyrelsernas anslut-

ning, som kunna komma att uppställas.

Kommittén hänsköt därför, med överlämnande av de verkställda utred-

ningarna, till mötet avgörandet huruvida med vidare utredning skall anstå

eller om något av de framlagda, skisserade förslagen bör mera detaljerat ut-

arbetas och framläggas för omprövning.

Utskottet n:o i, föreslog, att utredningen skulle överlämnas till skogsvårds-

styrelsernas lönekommitte, vilket även bifölls av mötet.

Skogsvårdsavgifter även från stadsområden, som ej tillhöra lands-

tingsområden.

Hr E. Hedemann-Gade (motion n:o 1) hade hemställt,

att ombudsmötet behagade ingå till Kungl. Maj:t med underdånig fram-

ställning om uteslutande av sista delen av 5 § i nåd. förordningen om skogs-

vårdsavgift av den 11 oktober 1Q12.

På hemställan av utskottet n:o 2 beslöt mötet bifalla motionen på så sätt,

att det beslöt ingå till Kungl. Maj:t med framställning om sådan ändring i

den omnämnda paragrafen, att virke, som avverkats inom område för stad,

vilken icke deltager i landsting, måtte bliva till skogsvärdsavgift beskattat.

Avlöningsförmånerna för skogsvårdsstyrelsernas personal.

Skogsvårdsstyrelsen inom Västmanlands län (motion n:o 2) hade hemställt,

att mötet behagade taga under förnyad omprövning frågan angående lämplig-

heten av att lägga för statens kronojägare gällande avlöningsbestämmelser till

grund för länsskogvaktarnas avlöning och

att, därest detta system nu ej befinnes lämpligt, mötet ville uttala sig för

andra avlöningsnormer eventuellt efter inhämtande av förslag från en för

ändamålet särskilt tillsatt kommitté.
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Skogsvårdsstyrelsen inom Jämtlands län (motion n:o 4) hade föreslagit, att

ombudsmötet ville besluta,

att utarbeta en med hänsyn till förhållandena inom de olika skogsvårds-

styrelsernas verksamhetsområden lämpad normerande reglering av befattnings-

havares hos skogsvårdsstyrelserna löner m. m.

Med anledning av dessa motioner beslöt mötet i enlighet med förslag från

utskottet n:o i,

att tillsätta en kommitté av fem personer med uppdrag att efter verkställd

utredning till nästa ombudsmöte ingiva förslag ang. lämpliga normer att ligga

till grund för länsskogvaktarnas avlöningsförmåner,

samt att uttala sig för att — med frångående av den principen, att samt-

liga skogsvårdsstyrelser söka ordna de ordinarie länsskogvaktarnas avlönings-

förmåner i enlighet med för statens kronojägare å motsvarande ort gällande —
någon förhöjning ej vidtages i för länsskogvaktarna utgående avlöningsvillkor

utöver nu gällande sådana för statens kronojägare i avvaktan på förslag av

kommittén. Till kommitterade valdes hrr Sederholm (ordf.), Dybeck, Flad-
vAi), Mei.lquist och Meiier, med hrr JoAeHi.Mssos och Leksell som supple-

anter.

Domänstyrelsens befogenhet gent emot skogsvårdsstyrelserna.

Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län hade föreslagit (motion n:o 3) att om-
budsmötet ville besluta,

att ingå till Kungl. Maj:t med begäran om sådan ändring av berörda be-

stämmelser, att domänstyrelsens prövningsrätt enligt § 74 i kungl. kungörelsen

den 22 juni 1920 bortfaller och att skogsvärdsstyrelses reglering av befatt-

ningshavares behörighetsvillkor m. m. underställes Kungl. Maj:ts godkännande.

Mötet beslöt överlämna motionen till löne- och pensionskommittén (enl.

utskottets n:o i förslag).

Ökade anslag och höjda skogsvårdsavgifter.

Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län föreslog (motion n:o 5),

att ombudsmötet behagade upptaga frågan om önskvärdheten av und. fram-

ställning om ökade statsanslag för verksamhetens bedrivande;

att, därest mötet anser en dylik framställning erforderlig, det uppdrages åt

en kommitté att inom viss tid till Förvaltningsutskottet inkomma med förslag

angående storleken av och grunderna för fördelningen av ett ökat statsanslag;

samt

att Förvaltningsutskottet befullmäktigas att hos Kungl. Maj:t göra und. fram-

ställning i ärendet.

Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län föreslog (motion n:0 10) ombudsmötet,

att till Kungl. Maj:t ingiva en underdånig framställning om vidtagande av

åtgärder i syfte,

att skogsvårdsavgifterna beräknas till 2 ?„ av det taxerade skogsvärdet,

att 20 % av inflytande skogsvärdsavgifter undantagas till fördelning genom
statskontoret,

att för år 1921 mätte anvisas anslag för fullgörandet av skogsvårdsstyrel-

sernas uppgifter enligt den provisoriska skogslagen,

att, i händelse den provisoriska skogslagens giltighet skulle bliva ytterligare
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förliingd, i samband med beslut om förlängning även beviljas motsvarande

anslag för år 1922, samt

att förvaltningsutskottet mätte erhålla uppdrag att från styrelserna inför-

skaffa motiverade uppgifter å deras behov av medel till ifrågavarande ända-

mål för att lägga dessa till grund för beräkning av anslagskravets storlek.

Utskottet n:o 2 föreslog med anledning härav, att mötet ville tillsätta en

kommitté av 5 personer med uppdrag att i ärendet verkställa utredning, som
borde överlämnas åt förvaltningsutskottet för inhämtande av vederbörande

skogsvårdsstyrelsers utlåtande och därefter upptagas till behandling vid ett

kommande ombudsmöte. Mötet godkände detta, men valde 7 ledamöter,

nämligen hrr J. G. Beck-Friis, Björklund, Kuylenstjickxa (sammankallande),

Lindström, av Pktersens, Pkeiff och Öviman.

Ändring i förordningen om skogsvårdsavgifter.

Skogsvärdsstyrelsen i Stockholms län (motion n:o 6) hemställde,

att ombudsmötet hos Kungl. Maj:t gör framställning om sådan ändring av

3 § i nåd. förordningen ang. skogsvårdsstyrelser den 24 juli 1903, att bråd-

skande avverkningsförbud må i icke tveksamma fall utfärdas av ordföranden

och sekreteraren, samt

att ombudsmötet utfärdar direktiv för de administrativa former, under vilka

avverkningsförbud anses böra utfärdas och delgivas vederbörande.

Utskottet n;o 2 hemställde, att motionen ej mätte föranleda någon åtgärd,

vilket bifölls av mötet.

Skottpengar för ekorrar.

Skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns södralandstingsområdeföreslog(motionn:o 7),

att skogsvårdsstyrelsemötet inginge till Kungl. Maj:t dels med förfrågan

huruvida hinder möter för skogsvårdsstyrelse att, när omständigheterna så

kräva, av skogsvårdsmedel utbetala skottpenningar för dödade ekorrar,

och dels med anhållan att hälften av eventuellt utbetalda skottpenningar

måtte täckas av statsmedel genom särskilt anslag, som kunde utfås genom
särskild ansökan i efterskott för ett är i sänder.

Motionen avslogs på hemställan av utskottet n:o i.

Behandling av motioner till skogsvårdstyrelsernas möten.

Herr W. Liedhoi.m och U. Danielsson (motion n:o 8) föreslogo,

i) att hädanefter alla motioner insändas till skogsvärdsstyrelsernas förvalt-

ningsutskott inom viss tid före det gemensamma mötet, och att inga motioner

emottagas efter den sålunda fastställda tiden, samt

2) att förvaltningsutskottet inom viss tid före mötet tillställer samtliga skogs-

vårdsstyrelser avtryck av motionerna jämte yttranden och förslag däröver, och

att förvaltningsutskottet vid mötet framlägger motioner och yttrtnden med
förslag att av mötet behandlas utan tillsättande av utskott.

Motionen avslogs på hemställan av utskottet n:o 2.

Fördelningen mellan skogsvårdsstyrelserna av statsanslag och
skogsvårdsavgifter.

Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län (motion n:o q) hemställde,

att ombudsmötet mätte besluta att göra underdånig framställning till Kungl.
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Maj:t om rätt för skogsvårdsstyrelse att avgiva yttrande över förslag till för-

delning av statsanslag och till statskontoret inflytande skogsvärdsavgifter samt

att sedan fördelningen blivit stadfäst, erhålla meddelande om, huru fördel-

ningen kommer att ske.

Motionen avslogs på hemställan av utskottet n:o 2.

Belåning av skog.

Frih. G. Pfeiff (motion n:o 11) föreslog, att skogsvårdsstyrelsemötet ville utse

en kommitté av minst 3 medlemmar med uppdrag att snarast utarbeta förslag

till belåning av skog att framläggas för ett kommande skogsvårdsstyrelsemöte.

Motionen bifölls, tillstyrkt av utskottet n:o 2, och till kommitterade valdes hr

DE Veriher (ordf), Apelstam och Pp-eiff.

Nedbringande av kostnaderna för brandtelefon.

Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län (motion n;o 12) föreslog, att om-

budsmötet ville i underdånig skrivelse hemställa, att Kungl. Maj:t behagade

taga under omprövning, huruvida icke nedsättning i kostnaderna — eventuellt

genom bidrag av statsmedel — skulle kunna beredas skogsvårdsstyrelse vid

anlitande av rikstelefonnätet till skydd mot skogseld. Förslaget bifölls på hem-

ställan av utskottet n;o i.

pTRÄVARUMARKNADEN

Det första kvartalet av 192 1 har nu gått till ända, utan att någon avse-

värd kvantitet trävaror för avskeppning i år blivit försåld. Så vitt det är

känt, torde ännu icke 40 000 stds från Sverige vara placerade, således mindre

än 4 %^ av en normal årsskeppning. Förhållandet är för övrigt lika dåligt i

Finland, varifrån mindre än 20 000 stds tros vara försålda. Under vanliga

förhållanden borde tio gånger denna kvantitet vara såld och läget kan för

den skull med skäl betraktas som mycket bekymmersamt.

Utan tvivel förefinnas stora behov av trävaror, men marknaden vill ej

komma i gång. Orsakerna äro flera, främst naturligtvis den allmänna ned-

slagenheten, som lägger sin döda hand på företagsamheten inom alla områ-
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(len. Men dessutom är det klart att, sä länge England faktiskt är den enda

verkligt ettektive köparen, som dessutom i likhet med andra länder har ont

om pengar, så länge blir det förhållandena i detta land, som bliva de bestäm-

mande för marknadens utveckling. De dåliga valutaförhållanden, i vilka Frank-

rike och Belgien befinna sig gent emot Sverige, verka fullständigt hindrande

på atTärer med dessa länder och göra England till ensam kö])arc av våra

varor. P.illiga varor frän Tyskland, Tjecko-Slovakien, Polen och Östersjöpro-

vinserna gä först och främst till Frankrike, Belgien och Holland, men även

till England och Danmark och bidraga till att svenska och finska varor ej

finna avsättning.

Under senare delen av februari månad gjordes några försäljningar på Frank-

rike, som väckte en viss uppmärksamhet, i det att fulla priser därvid upp-

nåddes. Emellertid visade det sig snart, att de endast voro att betrakta såsom

rena tillfälligheter. De torde ej heller hava verkat så synnerligen uppmunt-

rande på våra säljare i allmänhet, snarare torde, då inga nya affärer kommo
till stånd, modet ytterligare fallit på en del av dessa.

Det kan och bör ej förnekas, att mars månad i stället för att medföra en

förbättring i marknadsläget snarare gjort tvärt om. I själva verket borde

ställningen vara enahanda nu som den varit tidigare. Importörerna ligga med
dyra lager, som de ogärna vilja realisera med förlust. Deras intresse är så-

lunda att priserna hållas uppe, åtminstone till dess deras lager äro sålda.

Detta borde i sin ordning medföra, att säljarna hålla sig tillbaka och undvika

att med utbud till reducerade priser störa avvecklingen. När denna försig-

gått borde ju ej vara allt för svårt att övertyga köparna om det befogade i

våra ])risfordringar. Men utförsäljningen går långsamt på grund av bristen

I)å pengar och på företagsamhet, och under tiden börjar tålamodet att svika

hos avlastarne. Genom offerter och personliga besök irritera de köparna, och

en del utanför trävaruexportföreningen stående avlastare pressa med låga ut-

bud och även genom att sända över varor i konsignation, som sedan reali-

seras till fullständiga underpriser. Det är visserligen sant, att det ännu ej

rör sig om synnerligen stora mängder och att det ej heller torde vara mera
kända och värderade märken, som sålunda utbjudas. Men skada åstadkom-

mes i alla fall.

Att lugnt avvakta tiden är givetvis det enda riktiga, och dessutom torde

våra avlastare böra redan nu göra sig förtrogna med att helst ej mer än

hälften av en normal skeppningskvantitet bör utbjudas i år. Detta är en

åsikt, som allt allmännare uttalas av personer, som närmare studerat läget ute.

Den sällsynt tidiga våren torde i allmänhet hava medfört, att avverknings-

arbetena i stort sett äro slutförda. Likaså torde mycket snart öppet vatten

komma att inträffa. Det ovanliga förhållandet kommer då att föreligga, att

brädgårdarna ligga proppfulla men hamnarna tomma från fartyg.

V4 19^1- —M.



Fonden för skogsvetenskaplig forskning. Styrelsen för Fonden för skogs-

vetenskaplig forskning har beslutat att för utdelning innevarande år av fondens

avkastning disponera högst 16,000 kronor. Personer, som önska erhålla an-

slag ur fonden, vilken har till uppgift att stödja all forskning, som avser ett

djupare förstående av skogens liv, en bättre värd och en ökad ekonomisk
avkastning av landets skogskapital samt ett allt fullständigare tillgodogörande

av skogens produkter, böra före den 20 april 1921 till konteramiralen A. Lind-

man, Västra Trädgårdsgatan 7, Stockholm, ingiva sina till styrelsen för Fonden
ställda ansökningar i ämnet.

Dansk Skovforening anordnar det 1 1 :te allmänna danska skogsbruksmötet

21— 23 juni 1021 med huvudämnet: De sydjylländska skogarnas tillstånd vid

övertagandet år 1920. De tvä första dagarna hålles exkursioner till skogarna

på Slesvigs ostkust och på Als. Den tredje dagen hålles möte i Sönderborg.

Anmälning till deltagande sker till Dansk Skovforenings sekretariat, Brogade

3, Kobenhavn C före 15 maj 1921. Exkursionskostnad 100 kr. insändes

med anmälningen. A Svenska Skogsvårdsföreningens kontor erhållas blan-

ketter för anmälningar samt exkursionsprogram. Med hänsyn till denna ex-

kursion börjar Svenska Skogsvårdsföreningens exkursion en dag tidigare än

förut meddelats och kommer således att äga rum 13— 18 juni (se Skogen,

h. 4).

Skogsfröklängningen i Finland. Då vårt behov av tallfrö detta år måst

fyllas med finskt frö till synnerligen höga pris, torde några uppgifter om pro-

duktionskostnaderna i Finland vara av intresse. Inom sju statsrevir i norra

och östra Finland och vid tre skogsskolor har insamlats under 1920 års rika

kottar 3,735 hl tallkott, därav nästan hälften från Domarnäs skogsskola. Denna
kottkvantitet gav 2,310 kg frö. I medeltal har således erhållits 0,62 kg tall-

frö per hl, vilket anses mycket gott, då mycket av kottarna härstammat från

så pass nordliga orter som Kolari, Henisjärvi, och Övertorneå (67°— 68° nordl.

breddgrad). Produktionskostnaden har varierat mellan 34,90 mark—57,47

mark per kg, varav själva klängningskostnaderna krävt 3,50— 10,29 per kg.

Vid Nikkarila skogsskolas klängstugor har klängts 1,20 hl lärkkott, som givit

2,5 kg frö.
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ANSLAG AV MEDEL.
Ang. användning för år 1921 av anslaget till skogshushållningen i allmänhet

Kiingl. brev lill statskontoret, den 4 mars.

Den 22 juni 1920 hava \'I bland annat anbefallt domanstyrclsen att till oss inkomma
med förslag till använtlning för ar 1921 av det nya ordinarie anslaget till skogshushållning

i allmänhet å 35,000 kronor.

1 skrivelse den 12 januari 1921 har domanstyrclsen nu avgivit förslag i ärendet och

<lärvid överlämnat till styrelsen ingivna framställningar frän Svenska skogsvårdsföreningeri

och Norrlands skogsvårdsförbund om erhållande av statsanslag för år 1921 med respektive

25,000 och 5,000 kronor. I skrivelsen har domänstyrelsen tillika pä grund av erhållen

roniiss yttrat sig ö\'er en av Svenska jägarförbundct hos OSS gjord framställning om be-

villande av understöd för förbundets verksamhet under är 1921 av 3,000 kronor.

Enligt domänstyrelsens förslag skulle ifrågavarande anslag disponeras på följande sätt:

till den enskilda skogshushållningen kronor 1,000
; kolarskolorna vid Hällnäs och Bis])gården » 4,000
> rese- och traktamentsersättning ät inspektören för forlsätt-

ningsskolan vid Kloten » 5°°
» S\'enska skogsvårdstoreningen » 21.000

» Norrlands skogsvärdsförbund » 5'°°'^

> S\'enska jägarförbundct i> 2,000

» oförutsedda ändamål » Ii5°°

Summa kronor 35,000

I ärendet har NI, till följd av remiss, den 26 januari 1921 avgivit utlåtande.

Dä VI nu låtit ( l.SS föredragas detta ärende, hava VI medgivit, att frän ifrågavarande

anslag må under är IQ2I utgå dels lill den enskilda skogsundervisningen ett belopp av-

ettusen kronor dels till kolarskolorna vid Hällnäs och Bispgärden ett belopp av tvåtusen

kronor för vardera skolan dels ock till resekostnads- och traktamentsersättning ät ins])ektören

lör fortsättningsskolan vid Kloten ett belopp av högst femhundra kronor.

Tillika hava VI beviljat dels Svenska skogsvårdsföreningen ett belopp av 21,000 kronor

och Norrlands skogsvårdsförbund ett belopp av 5,000 kronor med skyldighet för föreningen

och förbundet att av sina publikationer för är 1921 avlämna 5 exemplar till jordbruks

departementet och 15 exemplar till domänstyrelscn att av styrelsen disponeras, dels ock
Svenska jägarförbundct ett belopp av 2,000 kronor, med skyldighet för förbundet att av sin

tidskrift avlämna ett exemplar till jordbruksdepiirtementet, 12 exemplar till domänstyrelsen

och 16 exemplar till lantbruksstyrelsen.

VI anbefalla Eder härmed att av ifrågavarande anslag till skogshushållning i allmänhet

(l92I;IX F 8' utanordna dels, pä rekvisition, till domänstyrelsen förenämnda för den en-

skilda skogsundervisningen, kolarskolorna vid Hällnäs och Bispgärden samt för resekostnads-

och traktamentsersättning till inspektören för fortsältningsskolan vid Kloten anvisade belopp

tillsammans högsf femtusenfemhundra kronor, dels ock till Svenska skogsvårdsföreningen

tjuguettusen kronor, till Norrlands skogsvårdsförbund femtusen kronor samt till Svenska
jiigarförbundet tvåtusen kronor att kvartalsvis utbetalas, sedan styrkt blivit att fastställt antal

exemplar av ifrågavarande publikationer för respektive kvartal blivit avlämnade till veder-

börande myndigheter.

Ang. en av statens byggnadsbyrå gjord underdånig framställning om utlämnande
av lån för uppförande av bostäder åt statens befattningshavare. Domänstyrelsens
underdåniga utlåtande den 14 febr. 1 92 1.

Genom nådig remiss den 7 innevarande månad har domänstyrelsen anbefallts avgiva

underdånigt utlåtande över en av statens byggnadsbyrå gjord framställning om utlämnande
av lån åt statstjänstemän för uppförande av statsunderstödda byggnader.

7- Skossv^rds/oreningens Tidskrift tgjl. Serien B.
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TiU ällvdnail liärav lar iloiiiäii^lyrelsen i underdånighet anföra följande.

Under en följd av år hava statsmakterna anvisat betydande belopp för uppförande av bo-
släder åt skogsstalspersonalen. Emellertid är det givetvis av synnerligt intresse att det:

oaktat tjänstemän vid domänverkets lokala förvaltning beredas tillfälle att i>å skäliga villkor

förskaffa sig egna bostäder. Fördenskull har styrelsen icke något att erinra mot att för

dylikt ändamål av domänfondens avkastning utlänuia lån under vissa villkor.

Såsom sådana villkor vill styrelsen framhålla, alt byggnaden skall uppföras å fri eller

med tomträtt upplåten tomt

;

att lån icke må utlämnas ät en var låntagare till högre belopp än 20,000 kronor — dock
i intet fall högre än hälften av det beräknade brandförsäkringsvärdet;

att låntagaren skall intill dess byggnaden är i färdigt skick, ställa säkerhet, som kan av-

styrelsen godkännas, samt därefter medgiva styrelsen första inteckning i fastigheten

;

att länebeloppet amorteras under en tid av 10 är;

att å lånet erlägges ärlig ränta efter 6 "„ och

(/// styrelsen skall äga pröva huruvida den för byggnaden avsedda platsen är ur domän-
verkets synpunkt lämjilig.

På grund av vad sålunda anförts får domänstyrelsen i underdånighet hemställa om be-

myndigande att för utlämnande av lån åt befattningshavare vid domänverkets lokalförvaltning

för uppförande av egna bostäder på i huvudsak ovannämnda villkor av domänfondens av-

kastning för innevarande är använda ett belopp av intill 200,000 kronor.

AVLÖNINGS» OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR.
Ang »Föreningen Sveriges ordinarie jägmästares och De extra jägmästarnas,

förbundsv underdåniga framställning i fråga om ändrade bestämmelser rörande
reseersättning åt domänverkets personal; ilomänstyrelscns umlerdåniga utlåtande, ilci»

14 febr.

Cienom nådig remiss den 10 innevarande månad har Eders Kungl. Maj:t infordrat do-

mänstyrelsens underdåniga utlåtande över en av styrelserna för aFöreningen Sveriges ordinarie

jägmästare» och »De e.\tra jägmästarnas förbund» gemensamt gjord framställning i anledning;

av ändrade bestämmelser rörande reseersättning ät domänverkets personal. Till åtlydnad

härav far domänstyrelsen, med remissaktens återställande, i underdånighet anföra följande.

De båda förbundsstyrelserna hemställa i sin underdåniga skrivelse, deh att avgörandet a\

frågan om ändrade reseersättningsbestämmelser för den förvaltande domänverkspersonalen

måtte anstå, till dess det av de sakkunniga för revision av det allmänna reseregleuientet

framlagda förslaget blivit av riksdagen antaget och i praktiken prövat, dels att Eders Kungl.

Maj:t täcktes ej mindre tdl skyndsam behandling upptaga frågan om nuvarande interims-

bestämmelser.s omedelbara upphävande än även medgiva, att ersättningen tillsvidare och frän.

innevarande års början måtte utgå efter samma grunder, som varit gällande under föregående år.

Beträffande först det sistnämnda önskemålet tillåter styrelsen sig erinra att såväl Eder.^^

Kung!, Maj:t som riksdagen vid godkännandet av r;u gällande avlöningsreglemente för domän-
verket uttryckligen förutsatt, att skogsstatens rese- och traktamentsbestämmelser underginge

revision i syfte att dessa ersättningar icke komme att bereda tjänstemännen någon e.xtra in-

komst utöver full ersättning för havda utgitter. Såsom förbundsstyrelserna erinra har också

genom nådiga kungörelsen den 23 december 1920 angående vissa tilläggsbestämmelser till

avlöningsreglementet den 22 jimi 1920 för tjänstem.Hn vid domänverket föreskrivits, att vid

rekvisition av resekostnadsbelopp rekvisitionen skall begränsas till de beräknade verklt);ii

kostnaderna. Det var också i anslutning till denna föreskrift, som domänstyrelsen utfardadt^

sin, remissakten bifogade, cirkulärskrivelse n:r i år 1921 med vissa bestämmelser rörande-

sättet för rekvisition av resekostnadsförskott.

rå grund av det anförda får domänstyrelsen i underdånighet hemställa, att framställningen,

i vad den avser upphävande av de tillsvidare gällande bestämmelser rörande rese- ocb

Iraktamentsersättning ät befattningshavare vid domänverket måtte lämnas utan avseende. Vad
framställningen i övrigt beträffar, torde styrelsen nu icke böra avgiva yttrande, enär Eders.

Kungl. Maj:t uppdragit ät särskilda sakkunniga att utarbeta förslag till ändrade bestämmelser

angående rese- och traktamentsersättning ät domänverkets personal.

Angående ersättning för städning m. m. av skogsstatspersonalens expeditions-
lokaler; Kungl. brev till doniänstyrelsen den 28 jan.

Den 31 december 1920 hava VI bland annat beträffande Eder i skrivelse den 17 ne-
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vcinber 1920 yjorda hemställan om bemyndigande alt lör städning, uppvärmning och be-

lysning av skogsstatspersonalens expeditionslokaler utbetala viss ersättning förklarat oss vilja

framdeles fatta beslut i ämnet.

Vid föredragning denna dag av detta ärende hava VI, i överensstämmelse med vad Ni

hemställt och varemot statskontoret i avgivet infordrat utlåtande av den 17 december 1920
icke haft något att erinra, med upphävande i så måtto av utav OSS den 3 juli 1917 och
den 20 juni igiS i ämnet fattade beslut, bemyndigat Eder att för ifrågavarande ändamål
utbetala den crsiittning, som på grund av för handen varande förhållanden kan i varje sär-

skilt fall anses skälig, dock högst intill dubbla beloppet av enligt hittills gällande bestäm-

melser för sagda ändamål utgående ersättning.

Ang. rätt för befattningshavare vid domänverket att vid genomgående av fortsätt-

ningsskolan vid Kloten behålla full lön. Nådigt brev till domänstyrelsen den 25 febr.

iSedan Kungl. Maj:t vitl föredragning den I oktober 1920 av en av Eder gjord fram-

ställning angående rätt för tjänstemän vid domänverket alt viil genomgående av fortsättnings-

skolan vid Kloten behålla lön m. m. förklarat sig vilja framdeles taga i övervägande fråga om
proposition till riksdagen om ändring av 15 § av avlöningsreglemenlct för domänverket i

syfte att begränsa den tid, varunder befattningshavare vid domänverket ägde vid ledighet

för studieändamål uppbära full lön, har Kungl. Maj:t vid ärendets förnyade föredragning

denna dag funnit framställningen icke för närvarande föranleda någon Kungl. Majts vidare

åtgärd.» — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tjänsteman vid domänverket, som ätnjute ledighet för genomgäemle av nämnda skola, äger

sålunda därunder tillsvidare behålla full lön.

BOSTÄDER.
Ang. avdrag å lön för befattningshavare vid domänverket, som åtnjuta förmån

av fri bostad i kronans byggnader; Utdrag av protokoll, hållet hos Kungl. domänstyrelsen
1 Stockholm den 21 februari 192 1.

Upptog Kungl. styrelsen till behandling frågan om de hyresavdrag, som skulle göras å av

löningarna till de befattningshavare vid domänverket, vilka åtnjöte förmån av bostad i kronan
tillhöriga byggnader. Och beslöt Kungl. styrelsen att tillsvidare, räknat frän innevarande
års början, och till dess annorlunda kunde vara bestämt, skulle i detta avseende gälla

följande grunder.

jägmästarbostäder.

A) normaltyp a) 7 mm och tok.

För det fall, där hyresindextalet vore 150, skulle det nakna hyresvärdet i regel utgöra

950 kronor. För det fall åter, där det lokala hyresindextalet överstege grundtalet 150, skulle

grundtalet höjas med 25 % av skillnaden mellan grundtalet och det lokala indextalet med
iakttagande av att därvid uppkomna öresbelopp uteslötes.

Till det efter dessa grunder bestämda nakna hyresvärdet skulle läggas följande belopp för

nedannämnda förmåner, nämligen för vattenledning 50— loo kronor, för avloppsledning 50
kronor, för värmeledning 75— 100 kronor, för badrum 75 kronor, för indragning av ledningar

för elektrisk belysning 50 kronor, för brygghus 40 kronor, för ladugård 30— 50 kronor,

för odlad jord 10—20 kronor för hektar och för äng 4— 8 kronor för hektar; skolande dock
ett avdrag av 20— 25 % kunna göras å det sammanlagda hyresbeloppet i det fall bostaden

ännu icke blivit slutligt avsynad och godkänd.

b) anfiat antal ruin än enligt norvialtypen.

För det fall att bostaden bestode av flera eller färre rum än enligt normaltypen skulle

det nakna hyresvärdet ökas respektive minskas for varje över- respektive underskjutande rum
med

'/i(i
^^' ^'^' nakna hyresvärdet.

B. Icke normaltyp.

Hyresbeloppet skulle bestämmas i varje särskilt fall med hänsyn till bostadens värde i

förhållande till sådan av normaltyp.

Kronojägarbostäder.

A. nonnallyp a) 2 rum och kök.

Det nakna hyresvärdet skulle bestämmas efter samma grumler, som fastställts beträffande

normaltypen för jägmästarbostäder, dock med iakttagande av atl nämnda hyresvärde skulle

i regel utgöra 324 kronor vid ett liyresindextal av 150.
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Till detta nakna hyresvärde ^k^lle läggas följande belopi) Jur nedannämnda förmåner,

nämligen för vattenledning 25— 50 kronor, för avloppsledning 25 kronor, för indragning av

ledning för elektrisk belysning 25 kronor, för brygghus 30 kronor, för ladugård 30— 50

kronor, för odlad iord 10— 20 kronor för hektar och för äng 4- -8 kronor för hektar; sko-

lande dock ett avdrag av 20— 25 % kunna göras å det sammanlagda hyresbeloppet i det

fall bostaden ännu icke blivit slutligt avsynad och godkänd.

b^ annat antal rum än enligt normalty-pen.

För detta fall skulle gälla samma bestämmelser, som fastställts beträffande jägmästarbo-

städer med flera eller färre rum än enligt normaltypen.

B. Icke normaltyp.

Härom skulle gälla samma bestämmelser, som fastställts beträffande jägmästarbosläder.

CIRKULÄR.
N:r 1. Ser. A, är 1921. Angående grunder för utarrendering genom skogsvä-

sendets försorg av egendomar, torp och mindre lägenheter; givet den 29 januari 1921.

(Cirkuläret tryckt 12 sid. ocli avtryckes därför oj i tidskriften.;

N:r 2, Ser. A, år 1921. Till samtliga ö\'erjägmästare och jägmästare samt flottleds-

in<;enjuren ang. redovisning av virke, utlämnat till byggande av kronans enskilda
flottleder; givot den 15 febr. 1921. Cirkuläret utgivet från trycket, I sida).

N:r 1. Ser. B, år 1921. Kungl. Maj:ts brev till domänstyrelsen ang. avlöningsbe-
stämmelser för icke ordinarie tjänstemän vid domänverket. (Cirkuläret. 11 si,l

,

utgivet från trycket).

CIRKULÄRSKRIVELSER.
N:r 3 år 1921. Angående inköp av material, den 24 jan. Kungl. domänstyrelsen

vill härmed föreskriva, att inköp av nedanstående material hädanefter skall ske genom Kungl.

styrelsen på sätt här nedan närmare angives.

Cement^ dynamit och andra sprängämnen vid inköp av minst 50 kg. För innehav av explo-

siva varor fordras jämlikt § 58 i nådiga förordningen den 19 november 1887 särskilt till.

stånd och bör vederbörande tjänsteman, där sä kan finnas lämpligt, ansöka hos länsstyrelsen

att å olika arbetsplatser få innehava 25 kg dynamit, I kg tändhattar för dynamit och 100

ringar stubin i en eller i vardera av flera kurar. Ritning till kur tillhandahålles, om sä

önskas, av Kungl. styrelsen.

Fönsterglas vid inköp av minst en låda.

Kakelugnar, vid rekvisition angives antal skift samt om kakelugnen skall vara rund

eller flat.

KLAVAR.

Kokspisar 7ned tillbehör, vid rekvisition angives, dels spisens storlek, dels huruvida

cistern, bakhåll och sidohäll skola medfölja, dels om eldstaden skall vara placerad på vän-

ster eller höger sida, dels ock om rökutloppet skall vara anbringat på spisens över- eller

baksida.

Madrass- och kuddvar för bruk i skogskojor.

Maskiner och maskindelar i penningvärde överstigande ICO kronor.

Maskinremmar ^ vid rekvisition angives remmens längd, bredd och tjocklek.

Oljor^ brännolja för råoljemotorer.

Smärgelskivor för slipning av sågblad.

Spik vid inköp av minst en låda.

Stubin vid inköp av minst 100 ringar.

Sågfilar vid inköp av minst ett dussin.

TRIOPERMAR.

Tändhattar vid inköp av minst 1,000 st.

Så snart rekvirerad material anlänt, skall emottagaren efter att hava förvissat sig om, att

densamma är av fullgod beskaffenhet, underrätta Kungl. styrelsen. Betalningen, som erläg-

ges av Kungl. styrelsen, skall i vederbörandes räkenskaper upptagas på sätt närmare angi-

ves i Kungl. styrelsens cirkulär n:r 3 år 1920 till belopp, som kommer att meddelas av

Kungl. styrelsens kassakontor.
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Styrrlscn vill frainliall« vikten av au siulana beräkningar angående boliov av material

göras, att inköp kan ske genom Kungl. styrelsen.

Vid rekvisitioner bör vederbörande tjänsteman i de fall, dä materialen kan crliällas ä

orten till priser, som kunna anses synnerligen förmånliga, angiva dessa, varefter Kimgl. sty-

relsen prövar, Imrii vid inköpet skall förfaras.

N:r 3 år 1921. Ang. inköp av material, tillägg till föreslående, den 15 febr.

Rungl, ilomiinstyrelscn vill härmed föreskriva att jämväl här nedan nämnd material skall

inköpas genom Kungl. styrelsen.

Benzin vid inköp av minst ett fat.

Filtar för skogskojor.

Färgband för skrivmaskiner. \'id rekvisition angives bandets bredd.

Las- och gångjiirti vid inköp av minst ett dussin av varje sortiment.

/'KESENNJNGAR.

Smörjoljor vid inköp av minst ett fat.

SSgblail. ramsågblad, cirkel ocli stocksagar.

N:r 4 år 1921. Angående provisoriska bestämmelser rörande den icke ordinarie

skogsstatspersonalens avlöning, lill samtliga överjägmästare, jägmästare, skogsingen-

jörer och skogstaxatorer, den 27 jan.

Enär Kungl. Maj:t ännu icke meddelat grunder för den icke ordinarie skogsstatspersona-

lens avlöning, vill Kungl. domänstyrelsen härigenom meddela, att till nämnda personal, i

den mån avlöningsmedel till densamma utbetalas av överjägmästare, jägmästare, skogsingen

jör eller skogstaxator, .skall tillsvidare, intill iless annorlunda varder bestämt, utbetalas arvode

med de belopp, som motsvara den vid 1920 års utgång utgående grundavlöning jämte därå

belöpande dyrtidstillägg, beräknat i enlighet med i nådiga kungörelsen den 25 september 1920

fastställda grunder.

N:r 5 år 1921. Angående tyger till uniformer, den 28 jan.

.\beropanJe sin cirkulärskrivelse n:r 22 år 1919 vill K. d. s:n härmed meddela, att Ar-

méns centrala bcklädnadsverkstad, Fleminggatan 77. Stockholm 8, efter rekvisition genom
K. 5:n tillsvidare tillhandahåller tyger till uniformer enligt hilagda prover till nedanstående

priser, fritt beklädnadsverksladen:

grön kamgarnsdiagonal 23:75 kronor pr meter

blå » (mörkare än provet) 23:75 » » »

blått kläde B. 42 iS: — ;, »

» » B. 41 21: — » » »

> » B. II 25; — » » »

till vilka priser komma vid forsändning 3 % tillägg för emballage- och speditionskoslnader.

1 )en l)lä diagonalen lexercras i samma färg som det mörkblå klädet.

N:r 6 är 1921. Angående prövning av anbud. Till samtliga överjägmästare och jäg-

miistare, den 5 febr.

Pä förekommen anledning vIU Kungl. domänstyrelsen härmed erinra eder därom att vid

prövning av inkomna anbud ä skogsprodukter anbudens ordalydelse bör jämföras med den

av eder om försäljningen utfärdade kungörelsen, samt att anbud, vilka i något avseende icke

överensstämma med densamma icke upptagas till prövning.

N:r 7 år 1921. Angående insamling av kött. Till skogsstatens förvaltande personal,

den 7 febr.

På grund av nu rådande höga frakt- och transportkostnader, vilka medfört en avsevärd

fördyring av priset å frö vid fröklängningsanstalterna, vill Kungl. domänstyrelsen anmoda
e<ler att tills vidare söka genom insamling av kött från allmänna skogar och klängning

därav å reviren i möjligaste mån anskaffa erforderligt frö för revirens behov. Dä centrali-

sering av kottklängning till befintliga fröklängningsanstalter givetvis i regel är önskvärd,

böra de tillfälliga anordningarna för insamlad kötts klängning ä reviren göras med minsta

möjliga kostnad.

För innevarande är torde fröbehovet kunna tillgodoses genom Kungl. styrelsens försorg,

varom närmare meddelanden sedermera komma att lämnas.

N:r 8 år 1921. Angående grunder för utarrendering genom skogsväsendets för-

sorg av egendomar, torp och mindre lägenheter, den 29 jan.

Under hänvisning i ö\rigt till Kungl. domänstyrelsens cirkulär n:r i, den 29 januari

1921, angående grunder fiir utarrendering genom skogsväsendets försorg av egendomar, torji
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och mindre lägenheter vill Kungl. styrelsen härigenom föreskriva,* att arrendekontrakten un-

der de förhållanden, som för närvarande såsom en följd av kristiden råda å arbetsmarkna-
den, helst böra upprättas endast för ett år och för längre tid, dock högst tre är, endast om
särskilda omständigheter sa [låfordra.

N:r 9 år 1921. Angående arbeten å allmänna skogar med anledning avrådande
arbetslöshet. Till samtliga överjägmästarc, den 1 1 febr.

Kungl. domänstyrelsen överlämnar härigenom för eder kännedom avskrift av Kungl.
Socialdepartementets ämbetsskrivelse den 28 sistlidna januari till statens arbetslöshetskom-

mission angående vidtagande av åtgärder mot rådande arbetslöshet.

Samtidigt vill Kungl. styrelsen anmoda etler att — efter inhämtande av yttranden och
förslag från vederbörande jägmästare, skogsskoleföreståndare och biträdande jägmästare —
snarast möjligt (senast den 25 dennes för de sex sydliga distrikten och senast den 25 in-

stundande mars för de sju nordliga distrikten) hit inkomma med förslag ä sädana arbeten,

pä allmänna skogar, som, för beredande av sysselsättning åt arbetslösa, lämpligen kunna,

efter samråd mellan domänverket och nämnda kommission, utföras med medel, som stå till

domänverkets och kommissionens förfogande.

Förslagen böra upptaga såväl arbeten, vartill medel anvisats jämlikt för innevarande är

fastställda förvaltningsförslag, som ock arbeten \'artill medel icke äro anvisade.

Såsom lämpliga arbeten i förevarande avseende äro i huvudsak att anse väganläggning,

dikning och skogsodling samt, vad de sex sydligaste distrikten beträffar, gallring i och för

upphuggning i förlag av barrträdsvirke, helst ej lövträdsvirke, till kolved.

Förslagen, som av eder skola ingivas med sammandrag för distrikt skola innehålla en

specifikation av vart arbetsföretag angivande;

dess art med motivering för dess behövlighet;

det antal dagsverken (beträffande skogsodling dels mans- och dels kvinnodagsverken)

företaget beräknas kräva

;

den tidpunkt företaget kan igångsättas; i vilket avseende må framhållas, att detta, med
hänsyn till rådande arbetslöshet bör ske så snart som möjligt;

kostnaden för företaget beräknad efter i respektive orter gällande arbetspris; samt

uppgift å det antal arbetslösa, som till vart företag lämpligen kan mottagas med hänsyn

till bostads- och provianteringsförhållanden samt arbetets behöriga övervakande.

Avskrift av ämbetsskrivelse till statens arbetslöshetskommission, angående vidtagande av

åtgärder mot rådande arbetslöshet.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har framhållit, att i den svåra industriella kris

med åtföljande omfattande arbetslöshet, som nu råder, det vore statens oavvisliga plikt att

vid sina arbeten bereda så mänga medborgare som möjligt sysselsättning. I sådant hän-

seende borde statsarbeten, för vilka medel funnes tillgängliga, men som ännu icke påbörjats,

omedelbart igångsättas. För att, i den män det över huvud vore möjligt undvika uppsäg-

ning av redan anställda, borde ett intimt samarbete åvägabringas mellan de olika verkens

chefer och arbetsledare i syfte att bereda arbete vid annat verk eller arbetsplats ät de arbe-

tare, som icke kunde beredas sysselsättning i sin nuvarande befattning. I de fall, arbete

genom dessa åtgärder icke kunde beredas alla vid ett verk eller arbetsplats anställda, borde

i stället för uppsägning arbetstiden förkortas.

Vid föredragning härav denna dag har Kungl. Maj;t funnit gott anbefalla dels eder att

tillse, i vad mån de sålunda uttalade önskemålen kunna tillgodoses, samt därvid träda i nära

förbindelse med järnvägsstyrelsen, telegrafstyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, vat-

tenfallsstyrelsen, domänstyrelsen, samt lantbruksstyrelsen, dels ock nämnda ämbetsverk att

i omförmälda avseende i största möjliga utsträckning samarbeta med eder ävensom i övrigt

taga all den hänsyn till innebörden av dessa önskemål, som — vad beträffar järnvägssty-

relsen, telegrafstyrelsen, vattenfallsstyrelsen och domänstyrelsen, med beaktande av deras

egenskap av affärsdrivande statens verk — kan vara möjlig. Detta får jag på nådigste be-

fallning härigenom meddela eder till kännedom och efterrättelse, jämte det avskrifter av

denna ämbetsskrivelse tillställas järnvägsstyrelsen, telegrafstyrelsen, väg- och vattenbygg-

nadsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, domänstyrelsen och lantbruksstyrelsen tor kännedom och

efterrättelse.

Stockholm den 28 januari 192 1.

N:r 10 år 1921. Angående avlämnande av uppgift till ledning vid statens taxering

till bevillning m. m. Till samtliga jägmästare, förvaltare av skolrevir och biträdande jäg-

miistare, den 14 febr. 1921.

lämlikt nådiga kungörelsen n:r 27 den 4 februari 1921 skall till ledning vid statens
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taxering till bevillning in. m. uppgift beträffande staten tillhörig last egeniloni eller av stå-

len bedriven rörelse, för vilken bevillning av fast egendom eller av inkomst skall av staten

»itgöras, av vederbörande förvaltningsmyndighet avgivas, skolande uppgift avlämnas till veder-

börande ä ort, där fastigheten är belägen eller rörelsen betlrives, samt i den män lämpli-

gen kan ste, vara uppställd i enlighet med härför gällande dcklarationsformulär.

Motsvarande uppgiftsplikt åligger beträffande fond, som av statsmyndighet förvaltas, niyn-

<liglielen ifråga.

Körande ecklesiastik boställsfastighet, för vilken bevillning av fast egendom eller av in-

komst skall av det allmänna utgöras, åligger det Kimgl. doinänstyrelsen att avlämna sådan

uppgift beträffande särskild taxerad skog.

Till följd härav vill Kungl. doniänstyrelsen föreskriva, att Ni skall så fort ske kan till

>cderbörande taxeringsnämnd avlämna dylik uppgift angående såväl varje särskild här ovan

nämnd, luider eder förvaltning stående fastighet som ock av ^omänverket inom edert förvalt-

ningsområde bedriven rörelse. Knär sådan uppgift icke torde kunna avlämnas före inneva-

rande månads utgång, har ni att hos vederbörande ta.xeringsnämnd anmäla, att deklarationsupp-

j^ift kommer att senare ingivas.

Beträffande de till bergshanteringens understöd anslagna skogar åligger eder deklarations-

skyldighet endast i friiga om den från dylik skog influtna inkomst, som under året tillgodo-

förts statsverket. För kronans iordbruksdomäner avlämnar länsstyrelserna deklarationsupp-

gifter. Dock åligger det eder att till vederbörande länsstyrelse ingiva uppgift ä behållen

inkomst frän dylik domän tillhörig skog, som ej är från arrendet undantagen.

För ändamålet användas därför avsedda blanketter — deklarationsblankett n:r i med bi-

lagor till Al och C II — och skola deklarationsblankett bifogade an\'isningar i tillämpliga

•»lelar efterföljas.

Till ledning i fråga om de åtgärder, som på eder härutinnan ankomma, vill Kungl.

styrelsen fasta särskild upiimärksamhel på följande.

Bilaga till A 1.

Inkomster.

1. Naturaförmåner enligt ortens pris,

d) Skogseffekter ^ sten, grus, lera, tegel ni. m., som tagits frän fastighet att användas till

<il)pibrande eller reparation av fastigheten tillhörande byggnader, skola angivas med värde

<;nligt i orten gängse pris. Hava dessa produkter eller beståndsdelar före användningen

varit föremål för bearbetning eller förädling i till skogsbruk hörande verksamhet, skola de

upptagas till det ökade värde, de sålunda erhållit,

2. Inkomster i penningar.

a) Kontant inkomst av arrenden, hetesavgifter och hyror uppgivas.

c) Till diverse inkomster höra inkomster vid försäljning av sten, torv, grus m. m. eller

t-rsättning vid upplåtelse av vattenkraft, rätt till jakt och fiske m. m.

d) Inkomst av skogsbruk.

Här uppgives influten köpeskilling för försålt rotstäende och upjihugget virke. Där skog

sålts i samband med fastighet, angives så stor del av köpeskillingen, som belöper å skogen.

3. Saluvärdet av virke och andra egendomens produkter eller beståndsdelar, som för-
ädlats eller förbrukats i eget näringsföretag

.

Virke frän fastighet, vilket, avsett för försäljning, förädlas i domänverkets såginrättning, upp-

tages med sitt värde i oförädlat skick enligt ortens pris såsom inkomst lör fastigheten, sam
tidigt som det avdrages såsom utgift för såginrättningen å bilaga C' Ii. Värdet av förädlat

virke, som såginrättning för egen del använt, skall inlieräknas i inkomst av säginrättningens

rörelse och upptagas i bilaga C II.

Utgifter.

1. Arrenden och betcsavgifler.

Hit höra utlagda arrenden för upplagsplatser, kolbryggor m. m., utbetalade hyror för bo-

stad ät tillfälliga skogsarbetare m. m.

2. Kontanta arbetslöner.

Här uppgivas administrationskostnader fördelade å fastigheten, oinkosina<ler för avverk-

ning av virke m. m.
6. Reparationer . försäkringar m. m.

a) Alla omkostnader för inventarier böra hiir angivas, fördelade pä olika fastigheter.

b) Såsom underhållskostnader för byggnader införas endast utgifter för reparation och

underhäll, däri inberäknat det värde ^\ i>rodukter, som för ändamålet bland inkomster ])ä-

förts såsom inkomst imder jiunkt I il).
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c) Avgifter för försäkring av byggiiatier, förråd in. m.
il) Avgifter för försäkring av ^amt läkarevård och medicin till driftpersonal.

f) Diverse driftkostnader. Såsom underhåll av anläggningar och enskilda vägar, frakter,

utgifter för skogsodling, ilikning och skogsaccis.

p. Värdeminskning genom avverkning eller försäljning av skog (minskning i skogens
ingångsvärde).

Har avverkning eller försäljning av skog ägt rum i sådan omfattning, att skogsvärdet å
fastighet, från vilken avverkning skett, avsevärt nedgått under dess gällande ingångsvärde,
får s. k. köpeskillingsavdrag ske för den värdeminskning, som sålunda uppstått. Ifrågasat-

tes dylikt avdrag, bör utredning lämnas om ingångsvärdet ävensom rörande .skogens värde
efter avverkningen eller försäljningen.

Avdrag för värdeminskning ä byggnad göres ä sid. 3 i huvuddeklaration.

Av taxeringsvärdet avräkna^ö % för jordbruksfastighet.

Slutligen göres en fördelning av den bevillningspliktiga inkomsten i det fall, att i bila-

gan redovisats fastigheter i sambruk, belägna inom olika kommuner.
Bilaga till C II å sidan för näringsidkare, som icke föra handelsböcker), avsedd för bl, a.

sågverksrörelse.

Bruttoinkomster under aret.

1. Försäljning av varor eller tillverkningar.

4. Övriga inkomster (t. ex. vinst å försålda inventarier).

Utgående lager: värdet av lager vid årets slut. Såsom värde ä lager upptages anskaff-

ningsvärdet, varmed förstås kostnaden för inköp av i varorna ingående råmaterial med till-

lägg av don kostnad, som nedlagts å bearbetning eller förädling.

Ingående lager; värdet upptages i>å samma sätt, som angivits för utgående lager.

Omkostnader under aret.

5) Inköp av råmaterial, förbrukningsartiklar och andra för rörelsen avsedda varor. Häri

ingå från viss fastighet anskaffade produkter med sauuna värde, som för fastigheten upptagits

såsom inkomst under punkt 3.

6. Hyror och arrenden.

5. Arbetslöner: i penningar och in natura.

Här angivas förutom övriga avlöningar administrationskostnader, fördelaile å sågverks-

företaget.

g. .\ndra utgifter för rörelsen: bränsle, kraft och belysning, reparations- och underhålls-

kostnader, frakter, kontorskostnader och porto, ä näringen belöpande acciser, premier för

försäkring av i rörelsen använd personal och egendom, diverse driftkostnader.

10. Avskrivningar: värdeminskning å driftsinventarier. Såväl avskrivningsprocenten sou>

det inventarievärde, vara avskrivningen beräknats, skall uppgivas.

I regel lägges inventarievärdet vid årets början till grund för avskrivningarna.

Från bevillningspliktig inkomst avdrages därefter hyresvärdet för driftslokaler i egen fastig-

het med 5 % av fastighetens taxeringsvärde.

I huvuddeklarationen angives imder punkt III i fråga om inkomst av icke yrkesmässig verksam
het och tillfälliga inkomster den realisationsvinst, som uppstått vid avyttring av fast egen
dom, som varit i statens iigo under kortare tid än 10 är.

Sä snart ske kan skall styrelsen tillsända eder uppgift rörande den på edert förvaltnings-

område belöpande andel i de för domänverket gemensamma utgifter.

Därest uppgift i vissa avseenden icke skulle av eder kunna lämnas, >kall ni därom lämna
meddelande i deklarationen.

I sammanhang härmed vill Kungl. domänstyrelsen anmoda eder att av för ändamålet av-

sedda medel utbetala den bevillning vartill staten för inkomst av fast egendom och av rö-

relse inom etlert revir taxeras, ävensom övriga på grund av taxeringen till bevillning utgå-

ende utskylder. Därjämte åligger eder tillse, att det allmännas rätt vid taxering och debi-

tering varder iakttagen, ägande ni hos vederbörande prövningsnämnd i därom stadgad ordning

överklaga taxeringsnämnds beslut rörande den taxering, för vilken a\" eder lämnad uppgift skolat

ligga till grund.

N:r 1 1 år 1921 Angående återsändande av inkomst- och utgiftsverifikationer

för januari september 1920 Till samtliga revirförvaltare, den 2S lebr.
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I eiili},'hct med gällaiule föreskrifter har Kungl. domänstyrelsen att före maj månads ut-

gång varje ar till Kiksräkenskapsverket avlämna styrelsens huvudbok for det gångna året

jämte tillliOranile vcrilikationer.

Med anledning härav vill Kungl, styrelsen anmoda re\irförvaltarna att senast den 15

nästinstundande mars återsända samtliga vcrilikationer för tiden januari—september 1920.

Verifikationerna för mänatlerna oktober—december samma är komma icke att utan särskiltl

framställning återsändas till reviren och bör dylik framställning ske sä tidigt att samtliga

liandlingar kunna \ara aiersliilUia före mars månad-^ utgång.

N;r 12 ar 1921 Angående vissa med det nya avlöningsreglementet för domän-
verket sammanhängande förhållanden. Till överjägmästarna i samtliga distrikt, den

1 5 febr.

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt brev ilen 4 februari 102 1 bemyndigat Kungl. domän-
styrelsen att beträffande avlöningsförmåner åt sådana icke ordinarie befattningshavare vid

ilomänverket, som icke äro att anse såsom extra ordinarie tjänstemän eller tjänstemän ä extra

stat, utfärda erforderliga bestämmelser, och sedan Kungl. styrelsen funnit vissa tilläggsbe-

stämmelser angående den ordinarie och den extra ordinarie personalen vara av behovet på-

kallade, har Kungl. styrelsen funnit skäligt att, räknat från och med innevarande års bör-

jan, föreskriva som följer.

§ I. .\ överjägmäsiareexpedilioner ävensom å de övriga expeditioner inom skogsstaten, där

skrivbiträde finnes anställt, likasom i övrigt, dä vederbörande befattningshavare icke är upp-

tagen av tjänsteutövning utanför expeditionen skall arbetstiden utgöra 7 (effektiva) timmar

om dagen, dock att i denna tid må kunna för högst tre månader under tiden juni —septem-
t)er viiltagas inskränkning med intill 9 timmar i veckan. Detta gäller ock i fråga om
expeditionsarbele, som tjänsteman med överordnads medgivande utför i hemmet. Där tjänste-

man i följd av sjukdom eller annat förhinder icke kan utföra sådant arbete, är han skyldig

alt därom ofördröjligen underrätta närmast överordnad.

^ 2. Överjägmästare, jägmästare och skogsingenjör skola med ledning av ingivna semester-

ansökningar uppgöra plan för den semester envar av dem jämlikt gällande instruktion äger

bevilja och som utan hinder för göromålens behöriga gång kan beviljas; skolande planen i

varje fall omfatta minst ^/^ av respektive befattningshavare tillkommande semestertid. Där-

vid skall hänsyn tagas till att i tjänsten äldre befattningshavare så vitt möjligt äga framför

de yngre i samma tjänsteställning företräde i fråga om val av semestertid, ehuru likviil väx-

ling i viss mån bör äga rum.

.\v jägmästare eller skogsingenjör fastställd semesterplan skall omgående insändas till

överjägmästaren. Nämnda befattningshavare skall jämväl till överjägmästaren anmäla, när

underlydande personal eljest medgivits semester. Uppgift ä av överjägmästaren beviljad se-

mester skall omgående insändas till domänstyrelsen. Överjägmästaren åligger jämväl alt

till domänslyrelsen ingiva anmälan, när han jämlikt instruktion beviljat tjänstledighet ät un-

derlydande personal, omfattande uppgift även å förordnad vikarie.

Beträffande överjiigmästaren och flottledsingenjören tillkommande semester skall ansökan

i god tid insändas till Kungl. styrelsen.

Det åligger därjämte den som beviljat semester, att i vederbörande expeditions matrikel

och tjänstgöringsliggare (bil. I) införa behöriga anteckningar om beviljad semester, däri

även inbegripes den semester under högst tvä dagar i följd, som jämlikt gällande instruk-

tion för domänverket cl'ter anmälan hos närmaste förman tillkommer vissa ordinarie befatt-

ningshavare.

^ 3. Till extra ordinarie tjänsteman vid domänverket kan antagas den. som i regel minst

två är tjänstgjort inom verket och som befinnes för tjänsten lämplig.

il 4. För tjänstgöring inom styrelsen utöver fastställd arbetstid må till kvinnlig extra

ordinarie befattningshavare utgå övertidsersättning efter samma grunder, som gälla för den
ordinarie kvinnliga personalen.

ii 5. Extra ordinarie tjänstemän och extra tjänstemän antagas av Kungl. domänstyrelsen

genom uttardande av antagningsbevis enligt fastställda formulär (bd. a, b, c, d, e).

^ 6. Ovan näunul personal anställes vid vissa befattningar inom domänverket medelst av

Kungl. styrelsen utfiirdade förordnanden enligt faslsuällda formulär (bil. e, f, g, h, i, j).

^ 7. Till extra tjänsteman, som förordnats att tillsvidare under viss tid tjänstgöra i styrelsen,

ä distrikt, revir, skogsvårdsomräde eller såsom biträde ät skogstaxator (skogsindelningsassi-

stent), utgår lön enligt den under ^ 8 införda löneplan med särskilda för olika lönegrup-

per fastställda lönebelopp, beräknade för månad.
Fördelning i lönegrupper sker i enlighet med vad därutinnan gäller för närmast motsva-

rande extra ordinarie bclattningshavare inom respektive tjänstgöringsömråden.
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i 8. Löneplan.

A. För manliga Ijänstetnän.

Tjhnstcgrupp
Tjänsteman vid lokalförvallningcn.

Lnncgnijipcr.

Tjänsie-

inan i de-;

inhnsty-

relsen

Expeditioiisvakt

Kr.

158:-
171: —

2. I I I145

Kronojägare 1 II 155
Tillsyningsman ...I III 165

Skogsrättare.

I

II

III

Skogsfogde
I

II

III

1151:50.158
1162: — 1169

il72; 50I180:

— 164; 50 171: — 177: 50 184:

-176:— 183:— ; 190: ~j 197:

— ;i87: 501195: — J202: 50I210:

162: —
172:50

I

'83:—.

224: —
235: —
24S: iO

Skogsingenjör, assi-

stent I 2S7: 50:300: — J312: 50 325: — 1337: 5o|3SO: — 1362: 50
Underlärare vid

j

II
J305:

— 318: — 331: — 344: —'357: — 1370: — 1383: —
skogsskola

:

III I330:— |343:5o'357:— '370: 503S4:— l379:5o'4ii: —

B. För kvinnliga tjänstnnän.

362: 50
3S3: —
411: —

Tjänstegrupp
Löne-

klass

Tjänsteman vid lokalförvaltning

Löncgrupjier.

Tjänste- :

man i do-'

mänsty-

relsen

I

II .

III

Kr.

1 10: -

120: -

1 30: -

§ 9. Dä extra tjänsteman erhåller första förordnande ä tjänstgöring med anode för månad,

äger lian åtnjuta lön enligt första löneklasscn för den tjänstegrupp, till vilken tjänsten hör.

Efter att hava tjänstgjort i den för vederbörande tjänstegrupp bestämda första löneklassen

tmder sammanlagt tvä är kan tjänstemannen uppflyttas till andra löneklassen och efter ytter-

ligare två ar till tredje löneklassen, där sådan finnes.

Löneförhöjning inträder vid ingången av det kalenderkvartal, som följer näst efter det,

varunder för lönestegring erforderligt antal tjänstgöringsår uppnätts.

Vid beräknande av tjänstgöringsår skall medräknas varje särskild tjänstgöring, för vilken

förordnande utfärdats.

De till samma tjänstegrupp hänförda tjänster skola för beräkning av tjänstgöringstid anses

likvärdiga. Extra kronojägare och extra tillsyningsman äga i sådant avseende tillgodoräkna

sig tjänstgöringstid såsom extra skogsrättare eller extra skogsfogde.

§ 10. Extra tjänsteman äger, därest icke annorlunda beslutas, åtnjuta ersättning för tjänsteresa

ävensom rese- och tjänstgöringstraktamente efter samma grunder, som gälla för motsvarande

extra ordinarie tjänstebefattning.
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1» II. Xär >ä kan ske utan liimier för göromålcns behöriga gäng ma extra ijänstemaii, som
orhållit förorcinanile å tjänstgöring för helt ar, efter ett års oavlinitcn tjänstgöring ärligen

åtnjuta tjänstledighet med bibehållen lön (semester):

manlig tjänsteman under S dagar

kvinnlig > » 14 i

^12. Därest extra tjänsteman av behörigen styrkt sjukdom hindras att tjänstgöra, äger han

åtnjuta oavkortad lön under högst så läng tid av ett och samma kalenderår, att ledigheten

för sjukdom tillika med semester icke överstiger 20 dagar, men skall for tid därutöver å

lönen vidkännas ett tjänstledighetsavdrag till belopp för dag räknat, som framgår av nedan

stående tabell.

A. För manliga tjänstemän.

Expeditionsvakt o, 7 o

Kronojägare I.im

TiUsyningsman 1,00

Skogsrättare 1,4

Skogsfogde 1,00

Skogsingenjör 3,00

Kev irassistent 3,D0

Underlärare 3,oo

Notarie 3,00

I?. För kvinnliga tjänstemän 0,00

l']ipstär hinder för tjänstgöring på grund av sjukdom längre tid än tre månader uppliur

inuehavande förordnande att gälla.

§ 13. i) liar e.\tra tjänsteman skadats till följd av olycksfall i tjänsten och därigenom
blivit hindrad alt tjänstgöra kan han,

a"> om olycksfallet medfört sjukdom, åtnjuta oavkortail lön så länge sjukdomen varar,

saint

b) om olycksfallet, efter upphörandet av därav förorsakad sjukdom, medfört under längre

filer kortare tid bestående förlust av arbetsförmågan, imder tiden åtnjuta oavkortad lön,

dock högst intill tre månader förflutit från dagen för olycksfallet.

2) Oavkortad lön må ock utgå till extra tjänsteman, som förbjudits att tjänstgöra till före-

kommande av smittofara.

5i 14. Vid tjänstledighet för enskild angelägenhet har extra tjänsteman att avstå hela lönen.

^ 15. Extra tjänsteman, som uppbär lön, skall, om han därtill förordnas, vara skyldig att

såsom vikarie bestrida ordinarie och extra ordinarie befattning. Omfattar vikariatet längre

tid i oavbruten följd än sju dagar, äger han för den tid vikariatet varar uppbära särskild

vikariatsersättning med ett belopp, för dag räknat, motsvarande skillnaden mellan, ä ena
sidan, det för den befattning tjänstemannen uppehåller fastställda tjänstledighetsavdraget i

lägsta löneklassen och, å andra sidan, det för htmom i § 12 hiir ovan bestämda avdraget.

<lock minst 50 öre om dagen.

§ 16. Eiter prövning av domänstyrelsen i varje särskilt fall kan extra tjänsteman komma
i åtnjutande av tjänstgöringstraktamente.

§ 17. A härovan fastställda löneförmåner skall, räknat från och med den i januari 1921,

utgå dyrtidstillägg enligt de särskilda grunder, som från samma tidpunkt eller framdeles kunna
bliva gällande i fråga om dylikt tillägg åt befattningshavare vid domänverket, vilka åtnjuta

lön eller arvode enligt avlöningsreglementet den 22 juni 1920 för tjänsteman vid nämnda
verk. Dylikt dyrtidstillägg utgår dock icke å tjänstgöringstraktamente.

§ 18. Till ä överjägmästare- och jägmästareexpeditioner anställda extra skrivbiträden ävensom
till såg\'erksförman, sägmäslare, byggförman, byggmästare och maskinister m. fl. utgår ersätt-

ning antingen med fast månadsarvode eller med timpenning eller ock med ett för år beräk-

nat arvode, varom särskilt meddelande kommer att lämnas.

Beträffande expeditionsbiträden skall iakttagas,

att vid årets ingång anställda manliga biträden må kunna tiUs^-idare vid sin tjiinst bibe-

hållas ;

att framgent endast kvinnliga biträden skola antagas;

att kronojägare blott i undantagsfall fa såsom expeditionsbiträden användas:
att dyrtidstillägg enligt i Kungl. kungörelsen den 25 september 1920 (Sv. förtattnings-

samling n:r 364) angivna grunder utgår å månadsavlöning, men däremot icke ä bestämt

årsarvode eller timpenning:

att ersättning till befattningshavares inom domänverket egen familjemeillem alltid skall

beräknas efter timme och icke lår överstiga I krona 50 öre för timme: samt
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<itt, där ersättning utgår antingen i form av bestämt årsarvode eller limpenning, vederbö-

rande overjägmästare respektive jägmästare äger överenskomma med biträdet om ersättningens

belopp, dock med den begränsning, att det till expeditionen för ändamålet anslagna årsbe-

loppel icke far överskridas.

§ 19. Avlöning till ordinarie befattningshavare samt til! extra ordinarie personal, tillhörande

femte och sjätte tjänstegrupperna utbetalas av vederbörande länsstyrelse.

Övrig personal uppbär avlöning hos vederbörande jägmästare, skogsskoleföreståndarr.

skogsingenjör och llottledsingenjör.

Uppehåller extra eller extra ordinarie befattningshavare, tillhörande 2—4. tjänstegrupperna

ordinäre befattning skall såväl avlöning som vikariatsersättning och dyrtidstillägg utbetalas

av närmast överordnad liefattningshavare.

N:r 13 år 1921. Till samtliga jägmästare, förvaltare av skolrevir och biträdande jäg-

mästare, den 14 mars.

1 anslutning till cirkulärskrivelsen n:r 10 för innevarande år, angående avlämnande av

uppgift till ledning vid statens taxering till bevillning m. m., vill Kungl. domänstyrelsen

föreskriva, att styrkt avskrift av den i mom. 5 av sagda cirkulär omförmälda uppgift ä be-

hållen inkomst från kronans jordbruksdomän tillhörig skog, som ej är från arrendet undan-

tagen, vilken uppgift det åligger eder att ingiva till vederbörande länsstyrelse, skall samti-

digt med uppgiftens avlämnanclc till länsstyrelsen insändas till Kungl. styrelsen. P'ör den
händelse sådan u|)pgift redan avlämnats, skall styrkt avskrift av densamma skyndsammast
hit insändas.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.
I svensk författningssamling utkomna förordningar berörande skogsväsendet.
Kungl. kimgörelse ang. vissa tilläggsbestämmelser till avluningsreglementet ilen 22 juni

1920 n:r 493) för tjänstemän vid domänverket; given den 23 dec. 1920, n:r 8S3.

Kungl. kungörelse ang. villkor för erhållande av statsbidrag till lantmäteriförrättningar;

given den 31 dec. 1920, n:r 912.

Kimgl. kungörelse ang. resekostnads- (jch traktamentsersättning ät vissa befattningshavare

vill utövande av tillsyn ä härbärgen tör skogsavverknings-, kolnings- och flottningsarbetare;

given den 31 dec. 1920, n:r 914.

Kungl. kungörelse ang. fastställelse av tabell till hjälp vid uträkning av befattningshavare

vill postverket, telegrafverket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk och domänverket till-

konmiande dyrtidstillägg; given den 21 jan. 1921, n:r 11.

Kungl. kungörelse ang. törbud mot jakt efter tjäder och fasan inom Gottlands län ;
given

den 4 mars 192 1, n:r 7S.

Kungl. Maj:ts instruktion lör domänverket; gi\'en ilen 11 febr. 1921. n:r 64.

PERSONALFRÅGOR.
Angående rätt för domänstyrelsen att under år 1921 till extra jägmästare för-

ordna från skogshögskolans jägmästarkurs utexaminerad skogselev utan före-

gående praktisk verksamhet efter avgångsexamen frän skogshögskolan. Kungl.
lirev till domanstyrelsen deii 2 1 jan.

l'ä därom av Eder i skrivelse den 31 december 1920 gjord framställning hava VI vid

ärendets föredragning denna dag medgivit, att, utan hinder av bestämmelserna i första punkten

av 80 § i instruktionen för skogsstaten den 8 oktober 1918 (n:r 950), den, som vid skogs-

högskolans jägmästarkurs avlagt fullständig avgångsexamen, må under år 1 92 1 pä ansökan

och efter prövning i varje särskilt fall av Eder i mån av behov anställas såsom extra jäg-

mästare inom visst distrikt, dock under villkor att extra jägmästare, som sålunda förordnas,

under första tiden av sin tjänstgöring skall tjänstgöra under erfaren skogsstatstj.änstcmans ledning.

SKOGSUNDERVISNING.
Ang sänkning av antalet elever vid skogshögskolans förberedande jägmästare-

kurs. Underdånig framställning av domänstyrelsen, den 23 febr.

Då skogshögskolan inrättades enligt beslut vid 1914 års riksdag förutsattes, att det antal

elever, som ärligen vid höstterminens slut antagas till fortsatt utbildning vid den förbere-

dande jägmästarkursen för att senare vinna inträde vid skogshögskolan, skulle utgöra 25.

Den 30 mars 1915 förordnade Eders Kungl. Majrt, i enlighet med nämnda förutsättning,

att för vart och ett av de närmaste fem åren finge antagas 25 elever till fortsatt utbildning

efter höstterminens slut vid nämnda, \\i\ Garpenberg förlagda, kurs.
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Ta gniiKl av brist å skogsljänsteiiiiiii lia emcllertiil ändringar av nämnda elevantal skett

ijcnom olika beslut, för vilka domänstyrelsen här nedan far redogöra.

Den 28 april 1916 bestämde Eders Kungl. Maj:t, efter framställning av domänstyrelsen,

att antalet elever, som antoges till fortsall utbildning efter höstterminens slut vid den förbe-

redande kursen, skulle årligen under perioden 1916— iqig utgöra 30.

Efter framställning av domänslyrelsen medgav Eders Kungl. Majrt den 9 januari 191 7,

iitt •?7 elever, som godkänts viil höstterminens slut år 1916 vid den förberedande kursen,

linge antagas till forisatt utbildning.

Sedan statsrådet och chefen för Eders Kungl. Maj:ts jordbruksdepartement den 23 mars

917 givit domänstyrelsen i uppdrag alt verkställa utredning angående behovet under ett

anlal år framåt av högskolebildade skogstjänstemän för såv.äl staten som enskilde ävensom

iUt avgiva förslag till de åtgärder, vartill utredningen kunde föranleda, inkom styrelsen den

5 juli 1 91 7, efter hörande av skogslagstiftningskommittén, skogsvårdsstyrelserna och Sveri-

ges skogsägarförb\Mid, till Eders Kungl. Maj:i med utredning i ämnet, utvisande, att vid

flutet av höstterminen vart och ett av åren 191S— 1921 borde under vissa förutsättningar

lill fortsalt utbildning i den förberedande kursen antagas ett antal av omkring 37 elever,

för all behovet under perioden 1922— 1927 skulle kunna bliva tillgodosett. I samband här-

med anförde -tyrelsen, bland annat, att då de beräkningar, som givit detta antal till resul-

tat, i väsentlig grad vilade pä uppgifter angående beräk'nat behov av högskolebildade tjänste-

män under perioden 1922— 1927, som avgivits av Sveriges skogsägarförbund, vilka uppgif-

ter ej torde hava tagit skälig h.änsyn lill den nedgång i konjunkturerna ä virkesmarknaden,

som kunde vara att förvänta, styrelsen ansågc försiktigheten bjuda, att nämnda antal tills

vidare reducerailes till 35. På grund härav hemställde styrelsen, att Eders Kungl. Maj;t

ville vidtaga åtgärder för att vid skogshögskolans förberedande jägmästarkurs bleve till fort-

satt utbildning vid slutet av var och en av höstterminerna åren 1918— 1921 antagna 35

elever. Denna hemställan upptogs i nådig proposition vid 1918 års riksdag i samband

med ökade anslagsäskanden för skogshögskolan, vilka vunno riksdagens bifall jämlikt punk-

ten 70:0) i dess skrivelse till Eders Kungl. Maj:t n;r g A den 21 juni 191S.

Den gradvisa ökning av antalet elever vid skogshögskolans jägmästarkurs, som på grund

iiv här ovan omförmälda beslut uppkommit, jämte, bland annat, det föriindrade läget i affärs-

livet torde föranleda, att behovet för domänverkets vidkommande av personal, utbildad vid

jägmästarkursen, blir fyllt under är 1922. Under de förhållanden, som nu råda, synes knap-

past antagligt att personal med utbildning av ifrågavarande art i någon större utsträckning

erhåller anställning hos enskilde. Denna personal torde alltså i huvudsak vara hänvisad till

<ien anställning, som kan erhållas i statens tjänst. De elever, som innevarande är utexami-

neras från jägmästarkursen, lära näppeligen alla under detta år kunna beredas stadigvarande

sysselsättning i statstjänst.

Såsom karaktäristiskt för läget må anföras all, enligt vad styrelsen har sig bekant, endast

en av de elever, som är 1920 utexaminerades från jägmästarkursen, gått till annan tjänst

än statens. Under den senaste tiden ha ock flera fall förekommit, dä personer, som tidi-

gare avgått från statens till enskild tjänst, anmält sin önskan att äter vinna inträde i stats-

tjänst genom att söka ledigkungjorda befattningar.

Skyldighet från statens sida alt svara för tjänsteanslällning i en eller annan form för vid

skogshögskolans jägmästarkurs utbildade personer lärer visserligen icke föreligga. Likväl

anser styrelsen, som fullt uppskattar fördelen, ej minst för statens del, av den tävlan och

»lärmed det bättre urval, som uppkommer vid överskott av utbildad personal, för sin ilel

lämpligt, alt det antal elever, som antages till fortsatt utbildning vid skogshögskolans förbere-

-dande jägmästarkurs, sänkes redan under innevarande år. Sådant läget nu är och synes

iirla sig torde nämligen skäl icke vara, att statsverket ikläder sig kostnader för högre ut

bildning av personal, för vilken efter avslutad utbildning brist å arbete i större omfattning

kan vara alt förvänta. Såsom ett annat skäl för åsikten om lämpligheten av ifrågavarande

sänkning får styrelsen ock framhålla, att det, enligt vad erfarenheten givit vid handen, visat

sig att, dä större överskott ä utbildad personal förevarit, ej blott antalet utbildningssökande

avsevärt nedgått, utan även dessa sökandes kvalité ifråga om begåvning och kunskaper sjun-

kit, vilken omständighet givetvis inverkat menligt & den vidare fackliga utbildningen.

Ett på styrelsens framställning av Sveriges skogsägarförbund i ämnet avgivet yttrande bi-

lägges i avskrift. Av detta yttrande framgår, att törbundet ej helt är övertygat om lämplig-

heten av den av styrelsen ifrågasatta inskränkningen. Förbundet synes emellertid härvid

icke tagit i betraktande den ökning, från 12 till 16, av skogshögskolans forstmästarkurs elev-

antal, som, för en lid av fem år, skett frän och med sistlidet år.

På grund av vad här ovan anförts får domänstyrelsen i underdånighet hemställa, att Eder-
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Kungl. Maj:t ville förordna, att det antal elever, som vid shitet av innevarande års hösf.er-

min antages till fortsatt utbildning vid skogsliögsUolans förberedande jäginästarkurs sänkes

från 35 till 25.

Skogsågareförbundets utlåtande^ den 27 jan.

Den av Kungl- doinänstyrelsen ifrågasatta minskningen av elevantalet vid Skogshögsko-
lans jägmästarkurs avser den förberedande kurs, som instundande vår antages till utbild-

ning vid Garpenberg, och i vilken vid nästkommande hösttermins slut urval sker för fort-

satt utbildning vid Högskolan. Antalet elever i denna kurs skulle vid urvalet eventuellt

sänkas från av Kungl. Maj:t fastställda 35 till 25. I den därpå följande, d. v. s. 1922 års

förberedande kurs, skulle elevantalet utan någon åtgärd nedgå till 25, enär Kungl. Maj:t

för detta år icke beslutat om någon höjning frän det ursprungliga antalet av 25 elever.

Den av Kungl. styrelsen ifrågasatta åtgärden skulle sålunda blott medföra att 10 elever

mindre än som tidigare avsetts skulle komma att utexamineras frän Högskolans jägmästarkurs.

Huruvida för den enskilda skogshanteringens vidkommande någon direkt olägenhet härav

kan förväntas uppkomma, tilltror sig förbundet ej att avgöra. Den årskurs, varom nu är

fråga, kommer att börja sin skogliga tjänstgöring först våren 1925. Hurudant läget på trä-

varumarknaden <lå är, lärer ingen kunna förutsäga. Det är ingalunda otänkbart, att snabba

och starka omkastningar i trävarukonjunkturen kunna ske. Då personalbehovet i den en-

skilda skogshanteringen synes rätt nära sammanhänga med det allmänna affärsläget, sä lärer

del ej vara omöjligt, att kring 1925 ånyo ett ökat behov av skogligt bildad arbetskraft kan
framträda.

Förbundet tillåter sig här framhålla jämväl en annan omständighet. Vid 1922 års riks-

dag torde med säkerhet frågan om den enskilda skogslagstiftningens reformerande komma
upp. Från och med år 1923 kunna väl de nya skogslagarna förväntas vara gällande. En
väsentlig utökning av skogsvårdsstyrelsernas stab av högre tjänstemän blir dä oifrånkomlig,

och man far därför under 1923 och därpå följande år emotse en stark avgång av extra jäg-

mästare till skogsvårdsstyrelsernas tjänst.

Vidare torde väl frågan om rikstaxeringens slutliga utförande ånyo komma upp, sedan

normalare tider åter inträtt. Ett mycket betydande antal extra jägmästare kommer då atl

erfordras för detta arbete.

Förbundet är av dessa anledningar ej helt övertygat om lämpligheten av den ifrågasatta

sänkningen av elevantalet vid förberedande kursen 1921— 1922.

Stipendier för skogsstatens tjänstemän under 1921.
Sedan Kungl. domänstyrelsen kinigjort till ansökan lediga resestipendier för skogsstatens-

förvaltande personal, har Kungl. styrelsen efter prövning a\- de inkomna ansökningarna be-

slutat utdela följande stipendier för 1 92 1 för här nedan angivna studieändamål, nämligen till

Byråchefen Alex. Mnass, 700 kronor för att under iS dagar studera skogsindelning och

därmed sammanhängande frågor i Danmark, Tyskland och Schweiz;

Jägmästaren Herman Andersson, 250 kronor för att under 10 dagar studera avverknings-

metoder i granskog m. m. i Jämtland

;

Jägmästaren Urban Lindke, "00 kronor för att under 30 dagar hedriva studier i skogs-

bruk inom Tyskland
;

Jägmästaren Hugo Mattsson, 450 kronor för att under 21 dagar studera gallringar inom
södra Norrland och mellersta Sverige ;

Skogsskoleföreståndaren Gösta Hallgren, 250 kronor för 15 dagars studier dels vid såg-

verk i Norrland ävensom södra Sverige dels vid någon fiskodlingsanstalt inom södra Sverige;

Jägmästaren Paul Törnblom, 400 kronor lor att under 1 5 dagar studera sågverksrörelse

och därmed sammanhängande arbeten i Värmland

:

Jägmästaren Axel Sjöqiiist, 325 kronor för att under 15 dagar studera gallringar och

sågverksrörelse i mellersta Sverige;

jägmästaren Arthur Hamre, 350 kronor för att under 15 dagar studera gallringar, ljus-

huggningar och kulturer m. m. i mellersta Sverige;

Skogstaxatorn Bernh. Blohm, 325 kronor för att under 15 dagar studera anläggning ai-

skogsvägar och skogstaxation inom Sverige och Norge;

Överjägmästareassistenten B. Pahlsson, 500 kronor för atl imder 21 dagar idka studier

av lövskogsskötsel i Danmark och Tyskland;

Extra jägmästaren Tor Jakobsson, 350 kronor for att under 21 dagar studera virkestrans-

port och virkesförädling i mellersta Sverige;

Extra jägmästaren Gustaf Emrantz, 300 kronor för att under 21 dagar studera kulturer

och beståndsvård i Danmark:
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Extra jägmiistiuen Folie Hroinn, 200 kronor lur all iiiiJer 15 Jayar iilka sludier i liske

och tiskiniinl vi.l Engchlierg.

ÖVRIGA ÄRENDEN.
Ang. kvinnors tillträde till statstjänst. Dumanstyrelsens iintlenlaiiiga utlåtande dcTi

14 felir.

(ienoin nådig remiss den 19 januari 1921 liar Eders Kungl. Maj:t infordrat tiomänstyrelscns

underdåniga utlåtande över de av särskilt tillkallade sakkunniga den 14. februari och den

27 december 1920 avgivna betänkanden och förslag i fråga om kvinnors tillträde till stats-

tjänster, såvitt angår fråga om behörighet därtill inom styrelsens tjänsteområde. Till åtlydnad

härav får domänstyrelsen med remissaktens återställande i underdånighet anföra följande.

1 förslaget till lag innefattande bestämmelser angående kvinnas tillträde till statstjänst

hava tjänster vid skogsstaten, med vilka är förenad skyldighet att fullgöra bevakning, undan-
tagits från lagens giltighetsområde. Mot detta har styrelsen intet att erinra, men minst lika

starka skiil torde kunna anföras för ett undantagande jämväl av den förvaltande skogsstats-

personalen. Visserligen torde kvinna lika \'äl som man kunna förskaffa sig för dessa be-

lattningar erforderliga teoretiska kunskaper, men det är styrelsens bestämda uppfattning, att

kvinnan icke passar för det praktiska skogsarbetet. Styrelsen får i detta avseende endast

erinra om de fysiska ansträngningar, som den förvaltande likaväl som den bevakande per-

sonalen ntäste underkasta sig under tjänsteförrättningar ute i skogarna, där dessutom natt-

kvarter ofta måste tagas i enkla skogskojor, avsedda att i ett enda rum hysa såväl förman
som manskap. Det torde dessutom knappast kunna bestridas att mannen i långt större grad

än kvinnan äger förutsättning alt på ett för alla parter mest tillfredsställande sätt leda större

arbetslag, icke minst med hänsyn till kravet pä den personliga förmågan att upprätthålla

disciplin och ordning bland underlydande.

Vidare lill.åter styrelsen sig fästa Eders Kungl. Maj:ts uppmärksamhet därpå, att styrelsens

egen manliga personal till allra största delen rekryteras ur den förvaltande skogsstatsper-

sonalens led. Så är torhållandet med byråchefer, byråjägmästare och e. o. notarier å sty-

relsens fem skogsbyråer; och styrelsen finner det angeläget, att härutinnan ingen ändring,

vidtages. Däremot lärer hinder icke möta, all övriga befattningar inom ämbetsverket, må
kunna beklädas av kvinnor, undantagande dock, därest kvinnor icke skulle komma att med-
givas tillträde till domaränibeten, sådana befattningar, för vilka erfordras domarekompetens
enligt gällande instruktionen byråchef, domänfiskalen och notarier å fiskalskontoret.

Styrelsen får alltså hemställa, alt i fråga om styrelsens tjänsteområde följande statstjänster

icke må innehavas av kvinna: samtliga tjänster vid skogsstaten, samtliga tjänster inom sty-

relsen, för vilka skoglig utbildning är föreskriven eller anses erforderlig, samt under ovan-

nämnil förutsättning ovannämnda tre tjänster, för vilka erfordras domarekompetens.

Angående av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län väckt förslag om åtgärder
till skydd för eken. Domänstyrelsens underdåniga utlåtande den 23 febr.

(lenoni nådig rcmi-is den 6 december 1920 har domänstyrelsen anbefallts att efter veder-
börandes hörande avgiva underdånigt utlålamle över en av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands
län lios Eders Kungl. Maj:t gjord framställning om vidtagande av åtgärder för ekens skyd-
ilande. Sedan domänstyrclsen med anledning därav inhämtat underdåniga yttranden från

(iverjägmästarna i de se.K sydligaste distrikten, tar styrelsen med överlämnande av nämnda
yttranden och återställande remissakten i underdånighet anföra följande:

Dverjägmästaren i Södra distriktet anför, att eken på grund av dess stora ljusbehov mer
och mer undanträngts av de skuggfördragande trädslagen gran och bok. I stort sett saknas
betingelserna för ekskogens naturliga föryngring. Skogsvärdsstyrelsens förslag om dimen-
sionslag är icke lyckligt och ej förande till målet. Föryngringen av ek bör däremot främjas.

Domänstyrelsen bör föreskriva att ekbestånd uppdragas i mindre omfattning å därför lämpliga
områden. .'\ven skogsvårdsstyrelserna böra väcka intresset för ekplanteringar.

Överjägmästaren i Smålatids distrikt anser skydd behövligt även för andra ädla trädslag

-asom alm, ask, bok, lind och oxel. En dimensionslag är dock olämplig och ej heller torde
tullständigt utsyningstvång vara genomförbart. Skogsvårdsstyrelserna böra sprida kännedom
om ekens och andra ädla lövträds värde och befrämja odlingen därav.

Uverjägmästaren i Västra distriktet anför bland annat. Ifrågavarande angelägenhet är
uteslutande ett naturskyddsintresse. Det är ej lämpligt att i de egentliga skogslagarna in-

rynnna bestämmelser avseende träd, som enbart ur estetisk eller naturskyddssynpunkt böra
bevaras. Tå kronojord torde eken i allmänhet vara i åtnjutande av tillfredsställande skydd.
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Overjägmästaren i Bei-gslaifsdisliittet håller före, att en undantagslagstiftning för eken ej

motiveras av ekens betydelse på grund av virkets egenskaper, då behovet av ekvirke utan

svårighet fylles genom import. Ett bättre skydd för eken med hänsyn till det skönhetsvärde,
trädslaget äger, är däremot önskvärt.

Overjägmästaren i Östra distriktet anser förslaget om rätt att expropriera område med
ekskog ej tilltalande och ej heller kunna medföra det åsyftade gagnet. Det torde tillkomma
skogsvårdsstyrelserna att härvidlag bevaka det allmännas rätt och bästa.

Överjägmästaren i Stockholm-Gå r/f distrikt uttalar, att ur rent skoglig synpunkt särskilda

bestämmelser för ekens skyddande ej synas erforderliga. Ä de allmänna skogarna torde

alltid tillräcklig produktion av ek kunna påräknas. Däremot synes det överjägmästaren

lämpligt att lagbestämmelser meddelas om rätt att expropriera ekområde för att ur ren natur-

skyddssynpunkt bevara trädslaget.

För egen del far domänstyrelsen anföra följande.

Eken har fordom haft vida större spridning i vårt land än nu. Orsakerna till ekskogens
försvinnande äro mänga, i främsta rummet väl den fortskridande odlingen, då eken intagit

de fruktbaraste och till odling mest tjänliga områden i sydligare Sverige. Som en annan
väsentlig orsak till ekskogens tillbakagång må nämnas ekens ringa förmåga att sprida sina

tunga frön. Eken förekommer numera mestadels i smärre bestånd och dungar eller gruppvi>

inblandad i andra skogssamhällen.

På grund av den betydelse eken fordomdags ansågs hava för folkhushållningen, blev den
tidigt föremål för lagstiftning. Staten har ännu i dag genom nu gällande skogsordning av

den 26 januari 1S94 skänkt eken särskilt skydd, i det att ä häradsallmänningar samt i vissa

fall å boställen och kronohemman med flera skogar befintlig ek förbehållits kronan. Dä
emellertid numera ändamålet, som väl i första hand varit avsett med dessa bestämnrelser,

nämligen tillgång å ekvirke för flottans behov kan anses obefintligt, har domänstyrelsen i ett

den 25 april 1917 avgivet underdånigt förslag angående ny förordning om hushållningen

med de allmänna skogarna i riket föreslagit upphörande av kronans rätt till ek å härads

allmänningar.

Ett bibehållande av eken så vitt möjligt i dess nuvarande utsträckning och där omständig-

heterna så medgiva ett utsträckt odlande av ek är givetvis ur både ekonomisk, skogsbiologisk

och estetisk synpunkt i hög grad önskvärt.

1 detta hänseende har domänstyrelsen för statens skogars vidkommande i utfärdade reglc-

mentariska föreskrifter för skogsstatens tjänsteförvaltning år 1910 intagit följande bestämmelser:

»1 fråga om ek och andra ädlare lövträd, såsom ask, alm och lönn må jägmästaren låta sig

angeläget vara att gå i författning om deras uppdragande på lämpliga lokaler samt deras

vård och skyddande mot kreatursbetning. Ekar, som anses äga betydelse såsom prydnadsträd,

må ej föreslås till avverkning utan att vederbörande arrendator eller boställshavare lämnats

tillfälle att yttra sig därom.»
Sett ur rent ekonomisk synpunkt däremot torde möjligheterna för eken att hälla ut i

konkurrensen med andra virkesslag och med från andra länder importerat ekvirke vara

rätt små.

Det av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län framlagda förslaget om beredande av skydd

åt eken genom lagbestämmelser om förbud mot avverknmg av dylika träd under vissa di-

mensioner synes domänstyrelsen föga lämpligt och ej heller kunna förhindra ekens för

svinnande av orsaker, styrelsen förut antytt. Det synes styrelsen även vanskligt att genom-
föra en ändring i lag om naturminnesmärkens fredande i syfte att i vidare utsträckning

möjliggöra expropriation av område beväxt med ek. Det torde ö\'erhuvud taget möta be-

tydande svårigheter att åstadkomma lagbestämmelser om ekskogens skydd och det synes

styrelsen knappast förefinnas andra möjligheter härför än genom spridning av kunskap och

intresse för eken och de höga skönhetsvärden den skänker vårt land. I detta a\ seende

synes tillkomma skogsvårdsstyrelserna i landet en betydelsefull uppgift att i vidare omfattning

än som kanske hittills varit fallet tillvarataga. Genom sin upplysande och rådgivande verk-

samhet bland landets enskilda skogsägare torde nämligen skogsvårdsstyrelserna äga de största

möjligheterna att verka för såväl bevarande av redan befintliga ekar och ekbestånd som
uppdragande av ek på därför lämpliga ställen.
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DEN FINSKA FORSTVETENSKAPLIGA FÖRSÖKSANSTALTEN.

Nedanstående redogörelse för den finska forstvetenskapliga försöksanstalten,

dess uppgift och verksamhet, torde måhända kunna påräkna intresse hos skogs-

män och hos för skogssaken intresserade personer även i S\erige. Under-
tecknad har ansett så mycket större skäl förehgga att göra Tidskriftens ärade

läsare bekant med denna försöksanstalt, då, uti de svenska facktidskrifterna

notiserna eller meddelandena rörande densamma härintills varit m3'cket spar-

samma. Här skall lämnas blott ett kort referat av det som tills dato angå-

gående försöksanstalten och dess verksamhet publicerats av vid densamma i

egenskap av t. f. professorer anställda, fil. doktorerna Olli Heikinheimo och

O. J. L.i^K.^^Rl.

Redan den 24 oktober år 191 7 hade den förordning utfärdats, på grund
av vilken i Finland en forstvetenskaplig försöksanstalt skulle inrättas. I an-

ledning av de oroliga tiderna och i all synnerhet i följd av det vintern i g 1

8

utbrutna upproret kunde anstalten likväl först i juli 191 8 upptaga sin verk-

samhet. Ändamålet med försökanstalten angives uti den för densamma stad-

fästa instruktionen vara: »att medels undersökningar och rön utreda grun-

derna för en rationell skogshushållning ävensom de omständigheter, av vilka

Finlands skogshushållnings produktivitet beror». Försöksanstalten är tillika

en frän den forstvetenskapliga undervisningen fullkomligt fristående forsk-

ningsakademi. Vid densamma äro inrättade trenne professurer, av vilka envar

representerar sitt eget speciella forskningsområde, och vilka till varandra intaga

en möjligast självständig och oberoende ställning. De trenne vid anstalten

företrädda vetenskaperna äro : skogshushållning, skogstaxation och skogs-

jordmånslära. De vid försöksanstalten fästa forskarena äro tillsvidare endast

interimistiskt anställda vid densamma, och professuren i läran om skogsjord-

månerna har ännu ej alls varit besatt. De båda nuvarande professorerna hava
dessutom till sitt biträde \ar sin assistent. 1 samband med ovanstående må
även nämnas att förslag gjorts om inrättandet yttermera av en fjärde eller en
forststatistisk avdelning vid försöksanstalten.

Försöksanstalten är, såsom av det ovan anförda framgått, avsedd att be-

tjäna den praktiska skogshushållningen och dess intressen. Föremål för dess

verksamhet kan därför icke heller vara klargörandet av sådana teoretiskt

vetenskajiliga spörsmål, vilka sakna praktisk betydelse. För att anstaltens ar-

bete i nyssnämnt avseende verkligen skall kunna bliva fruktbringande, måste
dess forskare, förutom att besitta nödig vetenskaplig kompetens, dessutom
vara i praktisk skogshushållning välbevandrade; något varom förresten uttryck-

ligt stadgande även ingår i förordningen angående försöksanstaltens inrättande.

I enlighet härmed har försöksanstalten härintills även till behandling och ut-

redning upptagit för det mesta sädana forstekonomiska spörsmål, vilka av

omständigheterna påkallats. Antalet av dylika frågor, ofta nog varande av

8. Skogs^tårds/orinineens Tidskri/t ig^l. .Serien B.
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betydande ekonomisk räckvidd, är självfallet mycket stort. Anstalten har

också, såsom framgår av det följande, upptagit flera dylika till behandling.

Den arbetsmetod, vilken vid försöksanstalten tillsvidare så gott som enbart

kommit till användning, har varit den jämförande forskningsmetoden. Att

denna och ej den mycken tid och dryga kostnader krävande experimentella

metoden vid anstalten tillämpats, är givetvis en naturlig följd av de ovan

angivna principer, enligt vilka anstalten äger välja ämnen för sitt forsknings-

arbete. Det har nämligen här gällt att genom att jämföra de resultat, vilka

i naturen under olika förhållanden ernåtts, i varje särskilt fall bedöma lämp-

ligheten och förmånligheten uti olika tillvägagångssätt.

Försöksanstaltens undersökningsarbete har hitintills till övervägande del om-

fattat landets nordligaste delar. Att så varit fallet och att förhållandet även

framgent i allmänhet kommer att förbliva detsamma, är ju även helt natur-

ligt, dä allra största delen eller omkring
-»/s

av de egentliga statsskogarna äro

belägna i Uleåborgs län och närmare '/^ av desamma befinna sig norr om
])olcirkeln. Flera i samband med de i dessa delar av landet belägna, vid-

sträckta skogarnas föryngring hava dessutom under senaste tider blivit syn-

nerligen aktuella, sedan större avverkningar numera förlagts eller komma att

förläggas till dessa skogar. Mycken ovisshet har exempelvis gjort sig gällande

angående på vad sätt avverkningar borde föras i därvarande tallskogar, men
framför allt uti de i Uleåborgs läns östra och nordliga delar befintliga gamla

granskogarna, där någon avverkning ej tidigare försiggått och ur vilka skogar

under närmaste 20 år över 3 miljoner kubikmeter pappersved skall uttagas

från en hyggesyta, vars totala areal torde få anslås till bortåt 70,000 har.

I anslutning till ovan angivna, skogsskötseln direkt berörande spörsmål, har

även dessa skogsmarkers benägenhet att försumpas undersökts liksom ock de

skador, vilka uti dessa skogar förorsakats genom snötryck och svampar. För-

utom dessa frågor hava såsom nedanstående törteckning utvisar fiera andra forst-

ekonomiska spörsmål blivit behandlade. En del arbeten äro allaredan slutförda och

hava resultaten publicerats i försöksanstaltens meddelanden, av vilken publika-

tionsserie tills dato trenne band föreligga färdiga. Dessa publikationer, vilka

samtliga äro finskspråkiga men åtföljas av tyskspråkiga referat, äro följande

:

V. T. Aaltonen. Om skogarnas naturliga föryngring å momarker i finska

Lappmarken I. 319 pag., år 19 19.

O. T. Lak.ari. Undersökningar rörande granens och tallens tillväxtförhål-

landen i norra Finland å mark av tjock mosstyp. 165 pag., år 1920.

Olli Heikinheimo. Om de olika granformerna och deras forstekonomiska

betydelse. 102 pag., år 1920.

Olli Heikinheimo. Om bestämmandet av granens ålder och om granens

adventivrötter. 20 pag., år 1920.

O. J. L.\K.\Ri. Undersöknng rörande uppkvistning av gran, 38 pag., år 1920.

Olli Heikinheimo. Granskogarnas förekomst, utbredningsområde och vir-

kesförråd i norra Finland. 163 pag., år 1920.

O. J. L.\KARi. Undersökningar rörande tallens form. So pag., år 1920.

W.\iNö Auer. Något angående de olika sätten för markförsumpningsprocessen

i mellersta Österbotten. 70 pag., år 1920.

Olli Heikinheimo. Finlands snöskadeområden och skogarna å dem. 134
pag., år 1 92 I.

Helsingfors i april 1921. Ad. L.ange.
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STATISTIK ÖVER VÄRLDENS SKOGSTILLGÅNGAR.

Lanthruksnidet Anders Fjelstad, Norges delegerade vid det internationella

lantbruksinstitutets i Rom permanenta kommitté, har i dagarna tagit initiativet

för åstadkommande vid Institutet av en statistik rörande hela världens skogar

och skogshushållning. Som denna fråga speciellt för de nordiska länderna

är av särskild betydelse, torde ett närmare refererande härav vara av intresse.

Hos Institutets permanenta kommitté har lantbruksrädet Fjelstad hemställt,

att kommittén mätte vidtaga erforderliga åtgärder för att frågan om skogs-

tillgångarna, avverkningarna av skog etc. må upptagas till behandling vid

nästa generalförsamling (i maj 1922) samt att kommittén måtte uppdraga ät

Institutets statistiska avdelning att undersöka, pä vilket sätt man skulle kunna

åstadkomma en internationell tablå över skogstillgångarna och den ärliga av-

verkningen, ä\ensom rörande handeln med skog (import och export av trä

och skogsprodukter). Pä sådant sätt skulle man fä enhetlighet i de statistiska

metoderna på detta område. Resultatet av denna undersökning skulle fram-

läggas vid generalförsamlingen. Ävenledes skulle Institutet, i de fall då sä

syntes lämpligt, företaga andra undersökningar t. ex. rörande förefintliga för-

råd av trä och skogsprodukter, deras pris m. m.

Förslagsställaren har såsom motiv till framställningen framdragit en stor

mängd intressanta fakta, som samtliga pä det kraftigaste framhålla, att det är

hög tid att fä en allmän översikt av \ärldens skogstillgångar. Hittills har

det icke funnits någon internationell statistik eller jämförande tablå, varigenom

man kunde erhålla en generell uppfattning om hela världens skogsväsen. Behovet

av en sådan översikt har emellertid särskilt efter kriget gjort sig starkt gällande,

ty åtskilliga länder hava — därtill tvingade av krigsförhållandena — måst i hög

grad använda sitt skogskapital. I England hava enligt uppgift från »Ministry

of Reconstruction» 470 kv.-mil (eng.) av de bästa skogsområdena avverkats.

Specialister försäkra, att det kommer att åtgå 40 ä 50 är, innan man åter-

kommit till situationen är 1914. Frankrike har för sina egna samt för enten-

tens behov levererat 40 miljoner kubikmeter trä. Dessutom kommer förstö-

randet av skogarna i de områden, där kriget fördes, uppskattat till 150,000

hektar med en årsproduktion av c:a 1 miljon kubikmeter. I dessa områden

finnas därjämte c:a 300,000 har skadad skog, som det kommer att taga mänga
år för att återställa i skick. I Italien har avverkningen av barrskog nästan

tredubblats. Liknande äro föi+iällandena i Spanien och Portugal. Under
kriget har Schweiz, lockat av de höga priserna, gjort ett starkt ingrepp i sitt

skogskapital, men har nu börjat vidtaga åtgärder för att bota dessa skador

samt minska exporten. I Tyskland håller Reichsforstwirtschaftsrat» på att

utarbeta en lag för att hindra för stor skogsa\ verkning. I fråga om de ryska



116x SKOGSSTATISTISKA MEDDELANDEN

skogarna, som äro betydliga, är det omcjjligt att förutse, när de kunna komina

andra länder till nytta

Sverige, Norge och Finland, som ännu hava stora skogar, skulle visserligen

inom vissa gränser kunna öka sin skogsavverkning samt exporten, men riks-

dagarna vilja säkerligen ej tillåta forcerad avverkning utan hänsyn till skogens

avkastningsförmåga.

I övriga europeiska länder finnas visserligen på särskilda ställen betydliga

skogar, men deras storlek och produktion äro relativt okända.

I Förenta staterna har man konstaterat, att konsumtionen överstiger produk-

tionen. Skogsmän och statsmän betona nödvändigheten att vidtaga energiska

åtgärder mot de skador på skogarna, som förorsakas genom skogseldar samt

för stora avverkningar. F^nligt en diskussion härom i senaten framhölls, att

den ärliga minskningen i skogstillgångarna var enbart beträffande sågat virke

5'/2 gånger större än ökningen per år. Man framhöll vid detta tillfälle, att

skogarna skulle vara slut inom 20 ä 25 år.

I Canada finnas visserligen stora skogsreserver, men de äro svåra att ut-

nyttja på grund av befolkningens fätalighet samt bristen på transportmedel.

Där härjas skogarna mera av eldsvådor än av avverkningar.

På södra halvklotet finnas stora orörda skogar, men kunskap om deras

storlek, trädslag och utnyttjande saknas. I Sydamerika finnas sålunda 769
miljoner hektar skog, \arav hälften kommer pä Brasilien. Större eller mindre

skogar finnas även på övriga håll t. e.x. i de engelska och franska kolonierna,

men dessa skogar tagas säkerligen i användning av resp. moderland.

Jordbruksrädet Fjelst.ivd redogör därefter för det under årens lopp ökade

behovet av trä och skogsprodukter, oaktat man överallt arbetar på att ersätta

träet med andra materialier såsom armerad betong, tegel stål etc. Särskilt

har kriget tvingat till en ökad användning härav och kommer säkerligen att

öka liehovet genom nödvändigheten att uppföra förstörda städer, byggna-

der m. m.

I England har skogsproblemet föranlett regeringen att under år 1920 sam-

mankalla en kongress »The British Empire Forestry Conference». Därjämte

har regeringen genom en »Forestry Act» av år 19 19 uppgjort en plan för

äterplantering av skog på 1,770,000 acres.

Det är sålunda, framhåller jordbruksrådet Fjelstad, nödvändigt för världs-

ekonomien i fråga om skogen, att åtgärder vidtagas, och i sådant avseende

är det internationella lantbruksinstitutet i Rom den enda institution, som kan

upptaga detta för hela världen så viktiga spörsmål.

Denna fråga har av det internationella lantbruksinstitutets permanenta kom-
mitté upptagits särdeles välvilligt och åtgärder äro redan vidtagna för att en

fullständig utredning må kunna lämnas till nästa generalförsamling.

Det är att önska, att detta så betydelsefulla initiativ må fa det resultat,

som sakens vikt kräver. Den största tacksamhet, ej minst från Sveriges sida,

bör ägnas Norges delegerade, lanthruksrådet Fjelstad, som upptagit denna

fråga till behandling.

Rom i maj 192 1.

A. Lekänder.



LITTEMUOi

RECENSIONER.

ScHREEBER, ToR : »Svcnska jaktens litteratur intill år 1900.» Försök till

en bibliografisk förteckning. Almi|vist & Wicksells Boktryckeri-A.-B.,

Uppsala 1920. 8:0. 63 sid. + 6 helsidesplancher.

Icke sä få vetenskapliga och bibliofila amatörer finnas bland dem, vilka

hämta sitt levebröd av ett enformigt och icke alltför intresseväckande arbete

i något av våra ämbetsverk. Det är emellertid ganska sällan, som det imder

dylika förhållanden tillkämpade vetandet blir till annat än ett dött kapital,

som väl kan skänka stor personlig glädje och tillfredsställelse ät ägaren, men
utåt förblir i stort sett okänt och ofruktbart. Det är ett av de sällsynta,

men därför desto mer anmärkningsvärda undantagen från denna regel, som

vi ha att tacka för tillkomsten av ovanstående arbete.

Den svenska jaktens litteratur intill år 1900 visar sig vara tilltinnandes i

430 skilda tryckalster av olika slag, omfattande såväl böcker som skrifter av

pä sin tid mer eller mindre periodisk karaktär. Även ett större antal lag-

texter och författningar, som beröra jakt, ha medtagits.

Av boktrycken ha de olika upplagorna förtecknats var för sig, av författ-

ningarna ha däremot blott de första editionerna omnämnts. I regel inskrän-

ker sig författaren till att lämna de rent bibliofila uppgifterna över respektive

tryckalsters författare, titel, förslag, tryckår, format, sidantal etc. Efter dessa

uppgifter meddelas dock i flera fall med finare stil fullständigande upplys-

ningar av olika slag. Beträffande några arbeten, hänförliga till vad som skulle

kunna kallas vår klassiska jaktlitteratur, exempelvis Tidskrift för jägare och

naturforskare, Hillerströms avhandling om »Westmanlands björn- och warg-

fängC', ha dessa notiser tagit form av knapphändiga uppgifter om i)okens

innehåll utöver vad som framgår redan av titeln.

Man skulle nästan kunnat önska att författaren varit mindre njugg på upp-

lysningar av detta slag. Detta skulle visserligen kanske i någon män förryckt

arbetets karaktär av en strängt objektivt hällen litteraturförteckning, men skulle

ä andra sidan låtit författarens stora beläsenhet i den äldre, ofta synnerligen

svåråtkomliga jaktlitteraturen i högre grad komma läsaren tillgodo.

Även tryckalster av övervägande topografiskt innehåll, men där samtidigt

uppgifter av större värde rörande jaktmetoder och fängstanordningar förekomma,

omnämnas. Att i denna litteraturgrupp, vilken så gott som uteslutande berör

norrländska förhållanden, blott det väsentligaste medtagits, beror, enligt vad

författaren meddelat, därpå, att en synnerligen fullständig förteckning över

hithörande arbeten ingår i Ek..\i.\ns stora arbete »Norrlands jakt och fiske».

Efter den svenska jaktlitteraturen meddelas ett tillägg till A. Wilskmans

»Bibliografi över i Finland tryckt idrotts- och sportlitteratur till och med är 191 5».

Detta tillägg upptager 1 2 av W. icke medtagna arbeten av jaktligt innehåll.
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Arbetet avslutas med 6 mycket väl utförda facsimiler, återgivande titelvignet-

terna till följande arbeten: Den första egentliga jaktordningen i Sverige från år 1647,
HrLi.ERSTk(:)MS förut omnämnda akademiska avhandling från år 1750, Brummers
»Försök til et swenskt skogs- och jakt-lexicon 1789^, Tidskrift för jägare och

naturforskare, 3 :dje upplagan från år 1834», »Skogsharpan, Poetisk Calender för

jägare» 1836 samt — i kolorerat tryck — E. CJrson Hjorts »Svensk Jagt-Tabell

från år 187 i, utvisande årstiden då det nyttiga wilda är fridlyst och lofgifvet».

Hela upplagan omfattar blott 200 numrerade exemplar, av vilka I—XX\'
äro tryckta på extra gott papper. Å bokens omslag återfinnes Jägarförbun-

dets Tidskrifts välkända titelvignett med de gammaldags jaktemblemen.

E. \V.

TIDSKRIFTSÖVERSIKT.
Skogsteknologi.

Die Thuringer Waldwinde, ('>ih. Regierungsrat Eeberis: Zeitschrift

fiir Först- und Jagdwesen h. 7,

IC)20,

»Die Thiiringer Waldwinde»
består av: i) spelapparaten, med
fastsättningskedja, 2) en 35 m
läng ståltrådslina, 3) en hake

a\ järn, 4) en spetshylsa för

Ntången, 5) skarvanordning för

linan. Pris 550 mark.

Vid konstruktionen sökte man
en anordning, där trädet självt

kunde tjänstgöra som hävstång.

Apparaten skulle även vara lätt

att flytta, men ändå tillräckligt

stark och framför allt billig.

Såsom framgår av vidstående

lig. består apparaten, som är

helt av stål, av en kraftig ram,

i sin främre ände uppbärande

en stålaxel. På a.\eln ligger lin-

trumman, som i ena ändan är

försedd med ett snäckhjul. Snäc-

kan kan medelst excenter och

handhävstang föras ut eller in.

?!redvid snäckhjulskopplingen

finnes ännu ett litet kugghjul,

lagrat i ramen, vilket hjul även

ingriper i snäckhjulet och an-

vändes för att hastigt rulla av

eller på linan.

Apparaten kan genom två

kättingar, av vilka den ena har en spännhävstång, med lätthet fästas i vilket

träd som helst.
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Tillvägagångssättet vid användningen är följande: apparaten, som skötes av

två man, spännes fast i ett träd på c:a 30 m:s avstånd från det som skall

fällas, den 35 m långa linan, i vars fria ände ryckhaken är fastsatt, dragés

ut till trädet, haken sättes upp på den S m långa stången och skjutes upp
efter trädet, där den genom ett ryck i linan griper in i stammen på en höjd

av 10 m.

Nu sträckes först linan genom tandhjulskopplingen, sedan inkopplas snäckan,

och vevas tills trädet faller. Skulle linan vid fällningen haka upp sig i när-

stående träd, urkopplas snäckan, varigenom linan kan fritt avrullas.

Smärre träd kunna fällas enbart genom kugghjulskopplingen, medan på kraf-

tiga och djupt rotade träd det är lämpligt att gräva fram rötterna och av-

hugga de grövsta.

En arbetare kan prestera 50 kg vid veven, och då utväxlingen är 1:42,
blir dragkraften hos linan vid 10 m höjd =: 2,100 kg. Vid basen av trädet

motsvaras detta av 2,100 x 10 = 21 ton. — Ehuru apparaten i första hand
är avsedd för trädfällning, kan den även användas till andra ändamål, t. ex.

hopsläpning av virke. G. K.

NYUTKOMNA BÖCKER.

MoKTHius, Bertil: Robertsfors bruks historia. Uppsala ig2i. Almquist &
Wiksells boktryckeriaktiebolag. XIV + 265 sid. med 87 + 47 fig. och

IV lösa kartor. 4:0.

Dybeck, W. och J.\cobson, Tor: Skogsträdets penning\ärdetillväxt. Falun

1921. Fyra sidor å kartong. Pris kr. i: 50. Utgivarens förlag.

HocHKELDER, L.: Beitrage zur Kenntnis der Ligninsubstansen. Dissertation,

Miinchen 1915. Ref. av Karl H. A. Melander (Medd. från Pappers-

massekontoret n:r 28 d. "/^ 1921).

\ . MenTZER, 0.'^car : Kråkornas förgörande medels fosformos. Några råd och

anvisningar. Uppsala 1921. Svenska Jägareförbundets förlag. 7 sid.

i6;o. Pris 25 öre.

Program för Svenska Skogsvårdsföreningens i5:de exkursion 13— 18 juni

192 1, vartill även inbjudits Norsk Forstmandsforening och norska skogs-

ägare. Av 25 skilda författare under redaktion av Gunnar Schotte.

264 sid. 103 fig. Pris 15 kronor.

Schotte, Gunnar : Beskrivning av Skogsförsöksanstaltens försöksytor i södra

Södermanland. ^Skogsförsöksanstaltens exkursionsledare II) Stockholm

1 92 1. 48 sid. 10 kartor och grafiska framställningar. Pris 2 kr.

Skogssällskapets verksamhet under år 1920, Ars- och revisionsberättelse över.

Göteborg 1921. 16 sid.

Wahlberg, H. il. : Förarbeten för skogsundersökning, avseende bestämningar

av harts, cellulosa och spec. vikt. (Medd. från pappersmassekontoret

n:r 27). Stockholm 1921, 13 sid.

Wallin, H.: Svenskt motorbränsle. Meddelande frän pappersmassekontoret

n:r 26 d. t
,

192 1. Stockholm 1921, 12 sid.
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Blky, Fritz: Von nordischem Urwilde. Geschichten von Wild, Steinen

und Menschenherzen. Leipzig 192 1. R. Voigtländer. 281 sid., 16

tavlor. Pris 20 mark.

Dittmar: Der VValdbau. Ein Leitfaden fur den Unterricht und die Wirt-

schaft, ein Handbuch fur den Privatwaldbesitzer. Zweite, vermehrte und
verbesserte Auflage. Neudamm 1921. J. Neuniann. 285 sid. Fris

bunden 2 2 mark.

Gaver, Sig.: Die Holzarten und ihre Werwendung in der Technik. 2. Aufl.

Leipzig 1921. Pri.s 27:50 mark. (Bibliothek der gesamten Technik

n:r 237).

HuFNAGEL, Leopold: Praktische Forsteinrichtung. 3. Aufl. Wien och Leip-

zig 1921. Wilh. Frick. 107 sid. Pris 7:50 mark.

HoNi.ioER, Hans: Die Tharandter Forstakademie als Hemmschuh ftir den

Fortschritt. IL Heft. Pruth 1920. 24 sid.

Norges Landbrukshoiskoles virksomhet, Beretning om, i budgetaaret fra 1 juli

19 18 till 30 juni 1919 ved Haakon Isaachsen: Förste del: Lsereanstalt

Dg regnskapsmxssige meddelelser. Kristiania 1920. 134 sid. Anden
del: Hojskolens landbruk. .avhandlingar og torsoksberetninger, Kristiania

1921.

OxHOLM, AxEi, H.: Swedish forests, lumber industry, and lumber e.xport

trade. Special agents series — n:r 195. Departm. of Commerce.

Bureau of foreign and domestic commerce. Washington 192 1. 281

sid. 115 fig. och I större karta. Pris 75 cents.

Report of the interdepartmental committee on Imperial Forestry Education.

Presented to Parliament by Command of His Majesty. London 192 1.

1 1 sid. fol. Pris 2 d.

Skogsägarnas i Finland ömsesidiga Skogsbrandstodsförenings årsberättelse 1920.

5. Redovisningsäret. Helsingfors 192 1. 4 sid. 4:0.

Stengel, Adolf: Die kaufmännische Buchfuhntng im Forstbetriebe mit Be-

riicksichtigung der amerikanischen Methode. Mit einem Anhang iiber

handelskundliche Grundbegriffe von Hofrat Klemens Ottel. Leipzig

und Wien 1921. Garl Gerold's Sohn, 224 sid. Pris 56:25 mark,

281: 25 österr. kr.

The P^mpire F^orestry Association. Its Genesis and Objects with a report of

a Forestry Conference, held in London, on March 2 2nd 1921. Publis-

hed by the Empire forestry association. London 192 1. 11 sid.

Veterinser- og Landbohöjskole, Den Kongelige, Aarsskrift 1921. Kobenhavn

192 1. Aug. Bångs boghandel. 336 sid. 40 fig. i tavla. Innehåller

bl. a. Traemaalingen i vore Skove av C. V. Prvtz, s. i— 16.
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Den länge emotsedda och tvdligen ofrånkomliga prisnedsättningen pä trä-

varor har nu skett. (lenom överenskommelse emellan medlemmarna av Svenska

trävaruexportföreningens försäljningsförening har priset på Härnösands funibat-

tens sänkts från £ 30 per std till £ 22. III. furuplankor noteras samtidigt

ti" £ 3°- Säkerligen har det fordrats en allvarlig självövervinnelse, innan

detta steg tagits. Ännu svårare torde det bliva att finna sig i de i förhällande

till plank- och battenspriserna särskilt dåliga priser, som smalare bredder

synas komma att betinga. Det talas om en skillnad av £ 5 emellan battens-

och scantlingsdimensioner. Självkostnaderna för inneliggande lager a\' sågade

varor och timmer äro högre än någonsin, arbetslöner och en del andra om-

kostnader äro visserligen något reducerade, men sä komma i dess ställe skat-

terna att bliva synnerligen kraftiga och betungande. Det lider intet tvivel, att

självkostnaderna för de varor, som eventuellt komma att skeppas i år, inga-

lunda komma att täckas av försäljningspriserna.

Det finnes fulla skäl att tala om den eventuella skeppningen för året.

Ännu så länge åtminstone hava inga tecken till återverkande köplust visat

sig. Depressionen fortfar att göra sig gällande pä alla marknader. Visser-

ligen är, då detta skrives, den hittills dominerande frågan, om det tyska krigs-

skadeståndet åtminstone formellt klarad, men i dess ställe kastar den ober-

schlesiska frågan starka slagskuggor framför sig. Kolstrejken i England lägger

en död hand på hela landets industri, och den allmänna penningenöden hindrar

den så välbehövliga byggnadsverksamheten i detta land. Sålunda är ingalunda

säkert, att trävarumarknaden kommer att stimuleras av den företagna prisned-

sättningen. På många håll anses, att ytterligare nedsättning måste företagas,

om överhuvudtaget marknaden skall komma i gång. Huruvida detta kommer

att hjälpa är emellertid starka tvivel underkastat. Någon spekulation i trävaror

kan gärna ej vara att förvänta under rådande förhållanden. De behov, som

måste fyllas, komma säkerligen att få lov att tillgodoses under alla omstän-

digheter. Köparna äro fullt på det klara med, att våra självkostnader icke

kunna täckas med nu noterade priser, och vid sådant förhållande bör det

vara bättre, att de varor, som finnas i lager och ej kunna under året konsu-

meras, bliva liggande på avlastarnas händer och ej till ytterligare reducerade

priser överflyttas till köparna. Effekten av det senare bleve helt säkert endast

att nästa års marknad finge börjas under lika ofördelaktiga villkor som inne-

varande års.

Givetvis är den rådande penningeknappheten i vårt land ett ytterst allvar-

ligt hinder emot att hälla på våra varor, men, skall ej nästa års marknad

bliva allt för dålig, är detta nog en nödvändighet.

Årets flottningar torde nog i detta nu få betraktas som i stort sett felslagna.

Den obetydliga snömängd, som fanns under vintern, har avdunstat utan att
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lämna något \atten, och den nederbördsfattiga vären har ej givit något annat

i stället. I det hela är det för övrigt knap|)ast att beklaga, att det utdrivna

virket blir överliggande i flottlederna. Det borde snarast vara att vänta en

stimulerande inverkan på nästa års priser, att årets flottning slår fel. Den
oundvikliga försämringen av det kvarliggande virket borde kunna täckas av

bättre priser för nästa år. Och ehuru det är att allvarligt beklaga att den
redan nu stora arbetslösheten ökas, kommer å andra sidan den lindring i

penningeåtgången, som den starkt inskränkta flottningen måste medföra, att

i viss mån verka lättande för trävaruindustrien.

Skeppningarna utebliva fortfarande. De norrländska hamnarna förete en

tröstlös anblick, tomma som de äro på fartyg. Ej ens överliggande och redan

betalda varor bliva a^hämtade. En vattenöppning under sådana förhållanden,

som nu råda, torde knappast någonsin ha\a förekommit i \år trävaruindustris

historia.

'Ys 1921. M-

l-'ig. I. Jagmastareboställe för södra Sverige (se sid. 123 x'



Nya typer till jägmästarebostäder. Som förut tillämpade typer för

jägmästarebostäder dels varit behäftade med vissa tekniska och estetiska brister,

och dels voro i föga överensstämmelse med god äldre svensk bygdekultin- och

träbyggnadsteknik, har Kungl. Domänstyrelsen under hösten 1920 lämnat i

uppdrag' åt arkitekten i Kungl. Byggnadsstyrelsen, Torben Grut, att utarbeta

nya typritningar. Arkitekten Grlt, vilken förut varit initiativtagare i arbetet

för ett återupplivande av god gammal byggnadstradition pä landsbygden, i det

han i sinom tid stod i spetsen för organiserandet av samlingsverket Svenska

Allmogehem och det Carlssonska statistiska materialet från Sveriges olika lands-

ändar samt genom sitt exempel kraftigt bidragit till de yngre arkitekternas

återupptagande av god gammal träbyggnadsteknik, har som ett första resultat

i arbetet för reformerande av Domänstyrelsens byggnadsverksamhet utarbetat

tvenne typer för jägmästarebostäder, vilka vi här återgiva. Byggnaderna äro

mera avlånga och bättre proportionerade än de föregående typerna och äga

en hemtrevligare planlösning samt äro dessutom mera ekonomiska och tekniskt

lättare att utföra. De rymma i bottenvåningen ett litet ljust vardagsrum med
trappa upp till sovrummen, matsal, kök, serveringsrum och tvenne arbetsrum

samt i övre väningen badrum och fyra sovrum samt jungfrukammare med sär-

skild trappa. De äro uppförda i tvenne fulla våningar med vind över i snö-

taket samt utförda i tre olika alternativ, att elda dels med kakelugnar, dels

med varmvattenvärmeledning, dels med varmluftsvärmeledning, allt efter plat-

sens betingelser. Exteriören är dessutom utförd i tvenne olika alternativ, dels

för lövskogsterräng i ljus, gustaviansk behandling (fig. i), dels för barrskogs-

bygd i hel rödfärgning med vita fönster och vit taklist (fig. 2). Ytterligare

är typen utarbetad alternativt för utförande i plank- eller i timmerkonstruktion.

Icke mindre än sju olika kombinationer äro således planerade, och anpass-

ningskapaciteten således ganska avsevärd.

För tillfället äro redan ett tiotal bostäder under utförande enligt de nya

ty])erna.

Till Skogsvårdsföreningens exkursion 13— '^ j""' 'iro anmälda 80

norska skogsmän och 20 norska damer samt 120 svenskar därav 16 svenska

damer. Ytterligare anmälningar kunna endast mottagas till middagen den 18

juni samt — i händelse av återbuil — för exkursionsilagarna 15— 17 juni.
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Ijtf^Mmil f^kkå^:-

aim{\W

Fig. 2. Jägmäslareboställe i barrskogstrakter.

I^'g- 3' V\an för bottenvåningen i jUgmästareboställe.
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ANSLAG AV MEDEL.
Angående minskning i beviljade förvaltningsmedel för är 1921 ; till samtlifja över-

j;igm:i>larc, ilen 3 maj.

I anslutning till inkomstberäkningarna i lörvaltningsförslagen för ar 1 921 avgav Kungl.

tiomänstyrelsen i november 1920 författningsenligt förslag till driftkostnader för statens do-

mäner för ar 1 92 1. Detta förslag har sedermera, såsom förut meddelats eder, blivit av

Kungl. Maj:t till sitt maximibelopp fastställt.

Då ni numera inkommit till Kungl. domänstyrelsen med förnyade inkomstberäkningar av-

seende under år 1921 inflytande medel, och dessa beräkningar, sammanställda med de in-

komstbelopp, som under återstående del av året kunna antagas bliva uppdebiterade i 1921

års räkenskaper, utvisa mycket betydande minskning i de inkomstsiffror, som voro i förvalt-

ningsförslagen angivna, och på vilka dessa grundades, finner Kungl. styrelsen nödvändigt,

att minskning nu även sker i förvaltningsförslagens utgiftssummor, vilket på grund av ned-

gående arbets- och materialpriser i stor utsträckning bör kunna ske, utan att därvid de till

utförande föreslagna arbetena behöva att till sitt omfång inskränkas.

Kungl. styrelsen nödgas därför tills vidare föreskriva, dels att för innevarande år beviljade

anslag till vägbyggnader och dikningar skola nedsättas med tjugufem procent, dels att be-

sparingar, som å övriga anslag kunna up]>stä på grund av arbets- och materialprisens ned-

gång, skola innehållas och sålunda icke användas till respektive arbetens fortsättande utöver

beräknad omfattning eller till andra arbeten.

Härom har ni att giva eder underlydande jägmästare besked och därvid förvissa eder om,
att denna skrivelse kommit vederbörande tillhanda.

BOSTÄDER.
Ang. anslag till anordnande av och inköp av jägmästarbostäder; nåd. brev till stats

kontoret den 24 mars.

Med bifall till vad Vi föreslagit dels i den till riksdagen avlåtna statsverkspropositionen,

avdelning: Utgifter för kapitalökning, i vad angår jordbruksdepartementet, punkten I, dels

ock i propositionen n:r 2 om tilläggsstat till riksstaten för år 1 92 1, avdelning: Utgifter för

kapitalökning i vad angår jordbruksdepartementet, punkten I, har riksdagen jämlikt anmälan
i skrivelse den 22 mars 1921, n:r 99,

i) för inköp eller uppförande av bostäder åt revirförvaltare såsom kapitalökning för sta-

tens domäners fond för år 1922 anvisat att av Oss för .ändamålet användas, ett reservations-

anslag av 250,000 kronor;

2) såsom kapitalökning för statens domäners fond ä tilläggsstat förär 192 1 anvisat såsom
reservationsanslag,

a till inköp av bostad i Alvsbyn åt jägmästaren i Selets revir 70,000 kronor,
b) till inköp av tomtmark till samt för fullbordande av vissa redan beslutade jägmästar-

bostäder 125,000 kronor.

Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas eder till kännedom och efterrättelse i

vad på eder beror.

Vi anbefalla eder härmed att till domänstyrelsen pä rekvisition utanordna det till inköp
av bostad i .\lvsbyn åt jägmästaren i Selets revir — varom avgivet försiiljningsanbud icke

är bindande längre än till den 1 april 1921 — å tilläggsstat för 1921 anvisade anslaget ä

70,000 kronor för att användas för därmed avsett ändamål.
Tillika hava Vi anbefallt domänstyrelsen att inkomma med förslag rörande användningen

av ej mindre det å tilläggsstat för 1921 anvisade anslaget å 125,000 kronor än även det
för 1922 anvisade anslaget å 250,000 kronor.
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FINANSER.
Ang inkomsterna frän statens domäner under år 1921. Domänstyrelsens under-

dåniga skrivelse den 23 april 1921.

I iinflerdänijj skrivelse den 10 december igio har domänsiyrelsen lämnat nedanstående
uppgift å domänfondens beräknade inkomster för är ig2i:

Inkomsterna från statens skogsdomäner 52,000,000 kronor
> I 11 jordbruksdomäner 2,000,000 »

Summa 54,ooo»ooo kronor

Enligt sitt den I? november 1920 avgivna generalförslag för år 1921 har styrelsen be-

räknat utgifterna till 37,000,000 kronor, vadan nettobehållningen skulle uppgå till 17,000,000
kronor.

Samtliga överjägmästare hava numera inkommit med förnyade uppgifter å de inkomster,

som beräknas under innevarande år inflyta från statens skogar. Enligt dessa uppgifter

komma skogsmedlen att upjjgä till följande bruttobelopp:

Övre Norrbottens distrikt 4,088,538 kronor
Nedre Norrbottens distrikt 5,468,730 »

Skellefteå distrikt 4,188,168 »

Umeå distrikt 6,990,198 »

Härnösands distrikt 4,929,238 »

Mellersta Norrlands distrikt 1,940,000 »

Dalarnas distrikt 4,936,625 »

Bergslags-distriktet 2,035,000 »

Stockholm—Gävle distrikt 2,759,184 >

Östra distriktet 2,280,044 »

Västra distriktet 2,295,000 »

Smålands distrikt 2,754,450 >

Södra distriktet 1,927,500 :

Summa 46,592,675 kronor

Enär emellertid i dessa uppgifter inräknats vissa belopp, som enligt styrelsens förmenande
icke komma att under året inflyta, har styrelsen ansett sig böra nedsätta det sammanlagda
inkomstbeloppet till 45,876,000 kronor, eller i avrundat tal till 46,000,000 kronor.

Med tillägg av de till 2,000,000 kronor beräknade inkomsterna från statens jordbruks-

domäner skulle den sammanlagda inkomstsumman sålunda uppgå till 48,000,000 kronor.

Detta belopp understiger det av styrelsen i förenämnda skrivelse av den 10 december

1920 beräknade belopp med 6,000,000 kronor, men är anledningen härtill att söka däri att

en del av det virke, som under nästlidna vinter salubjudits, måst på grund av de tryckta

konjunkturerna på trävarumarknaden, i den mån försäljning över huvud taget kunnat ske,

avyttras till reducerade priser.

Styrelsen hoppas att kunna begränsa de till 37,000,000 kronor förut beräknade utgifterna

till 33,000,000 kronor, beroende de/s på nedgång i arbetspriser och i övrigt minskade av-

verkningskostnader — denna kostnadsminskning motväges dock i icke oväsentlig grad av

förut icke beräknade utgifter för flottning och sägning av ett större parti timmer — och dels

på minskade dyrtidstillägg m. m. Nettobehållningen för innevarande är kan alltså nu be-

räknas till 15,600,000 kronor mot i december månad förlidet år antagna 17,000,000 kronor.

I denna behållning hava icke medräknats de belopp om tillsammans cirka 3,000,000 kronor

-kogsförsäljningsmedel, med vilkas erläggande Eders Kungk Maj:t lämnat vederbörande kö-

pare anstånd till innevarande år. Men å andra sidan torde det kunna förväntas, att fram-

ställningar om dylikt uppskov komma att i motsvarande utsträckning göras jämväl under

detta är.

I styrelsens förutnämnda underdåniga skrivelse av den 10 december 1920 beräknades

inkomsterna för år 1922 sålunda:

Inkomster frän statens skogsdomäner 57,000,000 kronor

* ' > » jordbruksdomäner 2,000,000 i

Summa 59,000,000 kronor

Utgifterna upptogos till 38,000,000 kronor, vadan behållningen beräknades komma att

uppgå till 21,000,000 kronor. Läget på trävarumarknaden har emellertid efter denna tid-

punkt avsevärt försämrats och är för närvarande så oklart, att en något så när tillförlitlig
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beräkning av sagda inkomster nii icke kaii fjuras. Man torde nämligen med ganska stor

visshet kunna förutse, att försäljningarna å auktion instundande höst, varav de under år 1922
inllytande inkomsterna äro till stor del beroende, komma att giva ett betydligt sämre resultat

än förliden höst, liksom ock att övriga virkesförsäljningar skola på grund av nedgående
priser giva ett minskat utbyte. Härtill kommer, att all kolning i Norrland måste på grund
av järnmarknadens tryckta läge inställas. Förslagsvis beräknar styrelsen, att de fö inne-

varande år till 46,000,000 kronor beräknade skogsförsäljningsmedlen komma att härigenom

minskas med 13,000,000 kronor.

Inkomsterna för år 1922 kunna alltså beräknas sålunda:

Inkomster frän statens skogsdomäner 33,000,000 kronor

• » > jordbruksdomäner 2,000,000 >

Summa 35,000,000 kronor

Utgifterna torde kunna begränsas till 24.000,000 kronor, vartill likväl såsom ny utgift

måste läggas kommunalskatt för de gamla kronoparkerna. Storleken av dessa skattebelopp

kan för närvarande icke beräknas, men upptagas desamma förslagsvis till 2,000,000 kronor.

Utgiftssumman skulle alltså belöpa sig till 26,000,000 kronor och behållningen för år 1922
bliva 9,000,000 kronor.

SKOGSUNDERVISNING.
Angående ändring i tiden för avslutande, respektive påbörjande av 1920 1921

och 1921 — 1922 års lärokurser vid fortsättningsskolan vid Kloten och statens
skogsskolor. Nådigt brev till doniänstyrelscn den 15 april.

l'ä därom av eder i skrivelse den 30 mars 1921 gjord framställning hava vi vid ärendets

föredragning denna dag medgivit, dels att de lärokurser vid fortsättningsskolan vid Kloten

samt vid statens skogsskolor, som nu pågå, må avslutas den 5 oktober 1921, dels ock att

de instundande höst begynnande kurserna vid nämnda skolor må påbörjas den 10 samma
oktober.

Angående antalet elever vid skogshögskolans förberedande jägmästarekurs för

tiden 1921— 1924. Kungl. brev till styrelsen för skogshögskolan och Statens skogsför-

söksaustalt den 20 april.

Genom brev den 11 juli 191S angående regleringen av utgifterna under riksstatens nionde

huvudtitel för år 1919 hava VI under punkten 70, bland annat, förordnat, att tillsvidare

tinge antagas vid skogshögskolan i jägmästarkursens förberedande kurs under vart och ett

av åren 1918— 1921 högst 45 elever samt vid höstterminens slut samma år till fortsatt ut-

bildning högst 35 elever.

I skrivelse den 23 februari 1921 har domänstyrelsen, med överlämnande av yttrande från

Sveriges skogsägarförbund, pä i skrivelsen anförda skäl hemställt, att antalet elever, som vid

slutet av innevarande års hösttermin finge antagas till fortsatt utbildning vid Skogshögskolans

förberedande jägmiistarkurs, måtte sänkas frän 35 till 25.

Till följd av remiss har Ni den 9 april 1921 avgivit utlåtande i ärendet och därvid över-

lämnat yttrande av lärarrådet vid skogshögskolans jägmästarkurs.

l'å given anledning har Ni därefter i skrivelse den 16 april 1921, under åberopande av

bestämmelserna i § 63 mom. 15 av stadgarna för skogshögskolan den 14 december 191

7

{n:r 869^ avgivit förslag angående det antal elever, som förvart och ett av åren 1921— 1924
linge antagas vid den förberedande kursen och till fortsatt utbildning vid samma kurs, var-

jämte Ni rörande elevantalet vid forstmästarkursen förklarat Eder vilja framdeles inkomma
med förslag.

Dä VI nu låtit oss föredragas deta ärende, hava vi förordnat, att för vart och ett av

åren 1921, 1922, 1923 och 1924 det antal elever, som må antagas vid den förberedande

kursen vid skogshögskolan, skall utgöra 35, därav högst 30 må antagas till fortsatt utbild-

ning efter höstterminens slut vid samma kurs.

SKOGSVÅRD.
Ang. bidrag för främjande av skogsvård å enskildas skogar i Västerbottens och

Norrbottens län samt Särna och Idre socknar m. m. Nådigt brev till domänstyrelsen
den 22 april.

I skrivelse den 18 juni 1920, n:r 9 A, angående regleringen av utgifterna under riks-

statens nionde huvudtitel, innefattande anslagen till jordbruksdepartementet, har riksdagen

under punkt 89 meddelat,
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att riksdagen för främjande av skogsvård å enskildas skogar i Västerbottens och Norr-
bottens län samt Särna och Idre socknar å extra stat för år 1921 anvisat ett reservations-

anslag av 98,000 kronor, att av Oss i män av tillgång tilldelas vederbörande hushållnings-

sällskap under förutsättning, att landsting och hushållningssällskap tillsammans eller ettdera

av dem till ändamålet bidragit med belopp, motsvarande minst en tredjedel av statsbidraget,

samt under villkor att anslag från sålunda av statsmedel och från orten anvisade medel icke

finge utgå till bolag, dels ock att vederbörande hushållningssällskap skulle vara skyldigt att

efter årets utgång till vederbörande länsstyrelse avgiva redogörelse över användningen av
samtliga för ändamålet erhållna bidrag.

I skrivelse den 28 juni 1920 har Västerbottens läns hushållningssällskaps förvaltnings-

utskott anhållit, att den närmare granskningen av användningen utav de medel, som till-

delades hushållningssällskapet av ovannämnda anslag hädanefter måtte uppdragas åt läns-

styrelsen och utföras på det sättet, att länsstyrelsen utsäge särskild revisor, som tillsammans

med övriga hushållningssällskapets revisorer granskade skogsvårdsnämndens räkenskaper.

Häröver har domänstyrelsen den 26 juli 1920 avgivit infordrat utlåtande.

Därefter har domänstyrelsen, till följd av föreskrift i brev den 22 juni 1920, med skri-

velse den 12 februari 1921 överlämnat till styrelsen från ovannämnda förvaltningsutskott

samt Norrbottens läns hushållningssällskap genom respektive länsstyrelser insända särskilda

ansökningar jämte tillhörande handlingar om bidrag från förberörda anslag för år 192J.
Till följd av särskilda remisser har ni den i april 1 921 avgivit utlåtande i ärendet, var-

vid ni tillika haft att taga i övervägande dels till eder den 25 februari 1921 remitterade

och dels med skrivelse från domänstyrelsen den 17 mars 1 92 1 överlämnade särskilda redo-

görelser för användningen av till Västerbottens och Norrbottens läns hushållningssällskaps

skogsvårdsnämnders disposition ställda skogsvårdsmedel under år 1921.
Då Vi nu låtit Oss föredragas detta ärende hava Vi av ifrågavarande anslag för år 1921

under ovan angivna villkor tilldelat Västerbottens läns hushållningssällskap trettiotusen kro-

nor och Norrbottens läns hushållningssällskap fyrtioåttatusen kronor, varjämte Vi anbefallt

en var av länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län att till hushållningssällskapet

i länet utbetala sålunda anvisat belopp samt i länsräkenskapen avföra detsamma å förberörda

anslag (1921: IX. F. 13).

Tillika hava Vi enlighet med vad ni hemställt, föreskrivit, dels att en av vederbörande
länsstyrelse utsedd person skall äga att mot ersättning, som av länsstyrelsen bestämmes och
som utbetalas av vederbörande hushållningssällskap av anvisade skogsvårdsmedel, jämte hus-

hållningssällskapets revisorer deltaga i granskningen av skogsvårdsnämndernas redogörelser

för skogsvärdsmedlens användning under år 1 921, dels ock att det skall åligga hushållnings-

sällskapen att, sedan granskning nv redogörelserna ägt rum, till domänstyrelsen insända såväl

redogörelserna eller sammandrag av dem som revisorernas berättelse över verkställd granskning.

ÖVRIGA ÄRENDEN.
Ang anspråk å ersättning för vid järnvägstransport förkommet gods. Utsedd

skiljenämnd har icke funnit skäl göra ändring i Kungl. järnvägsstyrelsens beslut den ^'*/,„

1920 att vägra utgivande av ersättning för en järnvägsvagn björkved, som enligt uppgift in-

lastats och avsänts från viss station, men icke kommit adressaten tillhanda.

I anledning härav har kungl. domänstyrelsen fast vederb. jägmästares synnerliga upp-

märksamhet å angelägenheten av att de i gällande jämvägstrafikstadga givna bestämmelser

därom, att anspråk ä ersättning för vid järnvägstransport förkommet gods skall göras gäl-

lande inom ett år efter leveransfristens utgång, må för framtiden varda behörigen iakttagna.

.Anmälan i ifrågavarande avseende åtföljd av nödig utredning skall i god tid ske till

Kungl. styrelsen, som därom hänvänder sig till Kungl. järnvägsstyrelsen.

Angående anordnande av skogskojor m m. Till överjägmästarna i de sju nordligaste

distrikten, den 29 mars.

Sedan till Kungl. styrelsens kännedom kommit, att vissa jägmästare redan nu träffat upp-

görelser om uppförande av avverknings- och andra skogskojbyggnader, avsedda för använd-

ning vid kommande vinters skogsarbeten, vill Kungl. styrelsen härmed anmoda eder, envar

inom sitt distrikt, erinra vederbörande jägmästare att åtgärder för dylika arbetens utförande,

i avvaktan på Kungl. styrelsens beslut angående omfattning och förläggning m. m. av årets

utsyningar i samband med utsyningsförslagens fastställande, tillsvidare böra anstå. Utsikt

torde därjämte finnas för att arbetskostnaderna framdeles kunna nedbringas.

Angående brandförsäkring av sågat virke. Nådigt brev till domänstyrelsen den i

april.
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1 skrivelse den 15 februari 1921 har ni anfört följande. Uå del å vissa orter rSdde

sviirigliet alt frän kronans skogar försälja skog på rot samt olörädlat virke, hade ni träffat

avtal dels med Rättviks ångsågs aktiebolag om försågning p& bolagets såg vid Rättvik av

omkring 100,000— 150,000 timmer, avverkade å kronans skogar utefter Dalälven ovan Siljan,

dels ock med Jämtösunds sågverk, Swenson & C:o om försågning på dess vid Jämtösund,

Råneå, belägna sågverk av cirka 250,000 ä 300,000 timmer, att avverkas i liuvudsak från

kronans skogar utefter Kalix och Räne älvar. Sedan sågningen kommit i gäng, komme så-

gade varor till betydande värden att uppläggas i sågarna tillhöriga brädgårdar, varför ni

ansåge eder böra ifrågasätta, huruvida icke ifrågavarande lager borde försäkras till skydd

mot skada genom brand.

PS grund av vad sålimda anförts, har ni hemställt om bemyndigande att genom försäkring

förskaffa eder skydd mot större förluster genom brand.

Till följd av remiss har statskontoret den i mars 192 1 avgivit utlåtande i ärendet.

Då Vi nu låtit Oss föredragas detta ärende, hava Vi bemyndigat eder att i förevarande

och liknande fall i den utsträckning ni kan finna lämpligt i svensk försäkringsanstalt brand-

försäkra domänfonden tillhörigt sågat virke ävensom föreskrivit, att de utgifter, som härav

föranledas, skola bestridas av de till driftkostnader for statens skogsdomäner anvisade medel.

Angående åtgärder mot rådande arbetslöshet i de sex sydtiga distrikten. D»
mänstyrelsens skrivelse till statens arbetslöshetskommission den 4 mars.

Med föranledande av Kungl. socialdepartementets ämbetsskrivelse till eder den 28 sist

lidna januari angående vidtagande av åtgärder mot rådande arbetslöshet far Kungl. domän
styrelsen, som från samtliga överjägmästare i riket infordrat forslag å sådana arbeten på
allmänna skogar, som lämpligen kunna utföras för ifrågavarande ändamål, vilka förslag be-

träffande de sex sydligare distrikten nu inkommit, anföra följande:

Förslagen avse i huvudsak väganläggningar, dikningar, upphuggning i förlag av barrträds-

virke till kolved och skogsodlingsarbeten Arbetena avse såväl delvis sådana, vartill medel
redan anvisats jiimlikt för innevarande år fastställda förvaltningsförslag som ock i huvudsak
arbeten, vartill medel icke äro anvisade.

Domänstyrelsen far här nedan avgiva en tablå, uppställd distriktvis, över äels de kost-

nader, som för de föreslagna arbetena erfordras utöver förut anvisade medel, därvid kost-

naderna beräknats efter i respektive orter gällande arbetspris, de/s beräknat antal dagsverken

och arbetare, som kunna därmed sysselsättas, därvid hänsyn tagits till bostads- och proviante-

ringsforhållanden samt arbetets behöriga övervakande.

Stockholm—Gävle distrikt ,
'.

Bergslags distrikt I

Östra distriktet

Västra distriktet

Smålands distrikt
I

Södra distriktet

Summa

Dikningar,

Stockholm— Gävle distrikt .

Bergslags distrikt

Östra distriktet

Västra distriktet

Smålands distrikt

Södra distriktet

Summa

9- SkogsvHrJs/iircningens Tidskrift ign. Serien B.

Antal

dagsverken

Antal

arbetare

Kostnader

utöver förut

lev. medel
Kr.

', ?,ioo
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Antal

dagsverken

Avverkningar.

Stockholm—Gävle distrikt

^ Bergslags distrikt

Östra distriktet

Smålands distrikt

Summa

Skogsodlingar

.

Bergslags distrikt

Östra distriktet

Västra distriktet

Smålands distrikt

Summa

Summa summarum

16.214

Antal

arbetare

428

Kostnader

utöver förut

lev. medel
Kr.

2,400
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Väganläggningar

Övre NorrboUens dislrikl

Nedre Norrbottens distrikt

Skellefteå distrikt

Umeå distrikt

]

Härnösands distrikt

j

Mellersta Norrlands distrikt

Dalarnas distrikt

Summa

Dikningar och bäcitreiisntngiii

.

Övre Norrbottens distrikt

Nedre Norrbottens distrikt

Skellefteå distrikt

Umeå distrikt

Härnösands distrikt

Mellersta Norrlands dislrikl

Dalarnas distrikt

Summa

Avverkniiigai

.

Övre Norrbottens distrikt

Nedre Norrbottens distrikt

Skellefteå distrikt

Umeå distrikt

Härnösands distrikt

Dalarnas distrikt

Svimma

''.975
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till väganläggningar 762,191 kronor
> dikningar och bäekrensiiiiigar 414,183 »

» avverkningar 265,833 »

» skogsodlingar 118,088

byggnadsarbeten, liuvudsakligen kojbyggnader 76,687

eller tillsammans 1,636,982 kronor

Det kan ifrågasättas huruvida icke arbeten borde beredas arbetslösa i samband med de

skogsindelningsarbeten, som instimdande sommar i rätt stor omfattning torde komma alt be-

drivas, särskilt å en del större allmänna skogar i Norrland. Då emellertid antalet hära\

blir beroende på det antal skogsindelningsförrättare, som för ändamålet kan komma att av

styrelsen förordnas, har styrelsen ansett det icke lämpligt att i detta sammanhang upptaga

dylika arbeten.

Därest det emellertid skulle visa sig önskvärt att tillfälle till arbetsförtjänst beredes ytter-

ligare ett antal arbetslösa samt berörda arbeten anses kunna igångsättas i större omfattning

än som vid prövning av årets utgiftsförslag funnits lämpligt, lärer styrelsen i god tid härom

inkomma med förslag och uppgift & härför erforderligt anslag utöver för ändamålet redan

anslagna medel.
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DOMANSTYRELSENS FORSLAG TILL NYA SKOGSLAGAR.

Transumt av yttrande den 6 juni 1921 över skogslagstiftningskommitténs betänkande.

I samband med den skogslagstiftningskomniittén anförtrodda utredningen

lör utarbetande av lagstiftning rörande gemensamhetsskogar, har kommittén
jämväl haft sig förelagt att verkställa utredning i fråga om behövligheten och

lämpligheten av åtgärder från statens sida för beredande av understöd åt

kommuner för bildande av kommunskogar. Kommittén har visserligen i denna
fråga förebragt en rätt omfattande utredning, men det oaktat icke bestämt

uttalat sig om behövligheten eller lämpligheten av sådana åtgärder från statens

sida, utan endast inskränkt sig till att framlägga vissa synpunkter till be-

aktande vid fastställande av villkor för åtnjutande av statsanslag för ifråga-

varande ändamål, mot vilka styrelsen för sin del icke har något att erinra.

Domänstyrelsen, som härmed i allt väsentligt avgivit den kritik styrelsen

ansett sig befogad framställa mot skogslagstiftningskommitténs betänkande,

vill såsom en sammanfattning av densamma framhålla:

att intet av de framlagda lagförslagen med undantag för lag

om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 14 juni 1907 om servitut

anses kunna förordas ens i huvudsakliga delar till antagande;
att skyddsskogslagens bestämmelser icke böra inarbetas uti den

allmänna skogsvårdslagen;
att skogar inom Gottlands län och på Öland böra likställas;

att skogsvårdsstyrelserna icke böra betungas med handhavandet
av lagar vare sig beträffande skyddsskogarna eller de enskildas
skogar, å vilka hushållningen bör regleras genom behörigen fast-

ställda skogshushållningsplaner;
att skogsvårdsstyrelserna böra tillföras mera sakkunskap, samt

att en skogsvårdsstyrelserna överordnad institution bör tillska-

pas, till vilken allmänheten må äga vädjorätt i fråga om av
skogsvårdsstyrelsen meddelade beslut, och vilken institution bör
utrustas med befogenhet att ej minst vid utövande av sitt upp-
drag att pröva skogsvårdsstyrelsens beslut och åtgärder, utöva
inspektion över samma styrelses verksamhet;

att någon lagstiftning angående åtgärder till förekommande
och hämmande av insektshärjningar å skogar icke är av behovet
påkallat;

att ändrad lagstiftning i fråga om ägors fredande emot skada
av hemdjur samt om stängselskyldighet icke bör ifrågakomma i

anledning av härom nu väckta förslag och på grund av den ut-
redning, som hittills förebragts; samt

att någon ändrad lydelse av vissa stadganden i vattenlagen

10. SkogsvArtisforentHgtns Tidskri/t jgzt. Serieo Ii.
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till förekommande eller hävande av försumpning å skogsmark
icke bör ifrägakomma, förrän hithörande spörsmål blivit full-

ständigt utredda.
Härefter ämnar nu styrelsen övergå till att framlägga de förslag till lag-

stiftning beträffande de enskilda skogarna, som styrelsen anser vara av be-

hovet påkallade och mer eller mindre föranledda av de yttranden, som av-

givits över förenämnda betänkande.

Dessa förslag anser styrelsen kunna inrymmas uti

:

i) Lag angående värd av enskildas skogar.

2) Lxig angående vård av kommunskogar, besparingsskngar, iockenallmännings-

skogar samt vissa stiftelsers, sällskaps och föreningars skogar.

3) Lag angående häradsallmänningar.

4) Lag angående vård av enskildas skogar ino?n Gotllands län.

5) Lag angående skvddsskogar.

6) Lag angående skogsvårdsstyrelser.

7) Fö?vrdning angående skogsvårdsavgifter.

Domänstyrelsen har icke ansett sig böra, beträffande samtliga här ovan-

nämnda lagar, framlägga fullt utarbetade förslag till lagtext utan i detta av-

seende endast förslag till

lag angående vård av enskildas skogar;

lag angående skyddsskogar och

lag angående ändring i i— 6, 8, 9 och 11 §§ av lag angående vård av

enskildas skogar inom Gottlands län den 13 juni 1908.

i) Lag angående vård av enskildas skogar.

1 §. I mom. k skogsmark, tillhörig enskilda må vid avverkning av annan

skog än ungskog bestånds eller grupps slutenhet ej hävas i sådan grad, att

beståndets eller gruppens vidare utveckling eller fortbestånd äventyras, med
mindre avverkningen utföres såsom föryngringshuggning.

2 mom. Avverkning av ungskog å mark, som ovan sagts, må ej ske

annorlunda än genom för skogens utveckling ändamålsenlig gallring, så framt

ej skogsvårdsstyrelsen med hänsyn till skogens tillstånd och beskaffenhet finner

skäligt medgiva, att avverkning sker under annan form.

2 §. Med skogsmark må ej så förfaras, att skogens återvä.xt äventyras.

3 §. Vad i I § I mom. stadgats gäller icke skog å mark, där skogens

tillväxt och återväxten omöjliggöres av markens beskaffenhet och betäckning.

Ej heller utgör, vad i i och 2 §§ stadgas, hinder för skogsmarks upp-

odling till trädgård, åker eller äng, för dess användande till byggnadstomt

eller därmed jämförligt ändamål eller för dess omläggning medelst röjning

och andra för ändamålet erforderliga åtgärder till betesmark för varaktigt

betesbruk; dock att sådan omläggning till betesmark må ske allenast, då

marken är härtill lämplig och ej i större omfattning än som skäligen kan

erfordras för tillgodoseende av behovet av bete för å fastigheten eller därmed

sambrukad fastighet vinterfödda kreatur.

4 §. I mom. Sker avverkning i strid mot i § eller uppkommer efter

sådan föryngringshuggning, som omförmäles i samma § i mom., ej inom

skälig tid naturlig föryngring av beskaffenhet, att den med hänsyn till växt-

platsens belägenhet och förhållandena i övrigt motsvarar en rationell skogs-
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hushållnings fordringar, skola för erhållande av nöjaktig återviixt erforderliga

kulturätgärder vidtagas.

Slå vidtagna åtgärder fel, skall i mån av behov skogsodling ånyo ske.

Skyldigheten att vidmakthålla uppkommen skog fortfare, till dess skogen nätt

sådan utveckling, att den ej längre är att räkna såsom plantskog.

2 mom. Sker skada å skog genom brand, storm, snöbrott eller insekts-

härjningar, skall vad i föregående mom. stadgats om vidtagande av åtgärder

för aterväxt äga motsvarande tillämpning, dock ej till högre kostnad än som
motsvaras av värdet på rot av vad, som efter berörda händelse kan avverkas,

jämte den ersättning, som den för äter\äxten ansvarige i anledning av skadan

ägt uppbära.

1 )är fullgörandet av sådan skyldighet skulle för visst fall bliva synnerligen

betungande, må skogsvårdsstyrelsen på ansökan kunna medgiva skälig be-

gränsning därav.

3 mom. Har med skogsmarken så förfarits, att skogens aterväxt även-

tyras, skola för dess betryggande erforderliga åtgärder vidtagas.

5 §. För vidtagande av de åtgärder, som enligt här förut givna bestäm-

melser böra äga rum för betryggande av aterväxt, är skogsmarkens ägare

ansvarig.

Ar tvist om äganderätten, skall såsom ägare anses den, vilken med ägande-

rättsanspråk innehar fastigheten.

Med äganderätt likställes här stadgad åborätt, så ock fideikommissrätt.

Vad genom överenskommelse, som omnämnes i lo § eller domstols laga

kraft ägande utslag blivit bestämt om åtgärder, som skola vidtagas för be-

tryggande av aterväxt samt om tiden därför, vare gällande jämväl mot fram-

tida ägare av marken.

6 §. Uppsikt över att vad i denna lag stadgats varder iakttaget tillkommer

den skogsvårdsstyrelse, som skall finnas i varje landstingsområde, där denna
lag äger tillämpning, samt de av skogsvärdsstyrelsen till biträde antagna tjänste-

män ävensom de inom kommunerna tillsatta skogsvårdskommittéerna.

1 fråga om enskild tillhörig skogsmark, som ligger inom område för stad,

som icke deltager i landsting, vare så ansett som om sådan mark vore be-

lägen inom det landstingsområde, som omgiver staden.

7 §. Vill någon med hänsyn till tillärnad avverkning påkalla yttrande av

skogsvårdsstyrelsen, huruvida visst skogsbestånd är av beskaffenhet att stad-

gandet i I § 2 mom., därå har tillämpning, eller hur avverkning bör före-

tagas i så beskaffat bestånd eller i enlighet med föreskrifterna i i § i mom.,
utan att nämnda stadganden varda överträdda, äge han därom göra skriftlig

ansökan hos skogsvårdsstyrelsen och åligge det denna att snarast möjligt i

ärendet meddela besked. Sådant besked skall vara skriftligen avfattat och,

där detsamma avser sättet för avverknings utförande, därjämte innehålla före-

skrift därom.

8 §. .\gare till skogsmark, vara denna lag äger tillämpning, vare berättigad

att, efter skogsvårdsstyrelsens beprövande och i mån av härför tillgängliga

medel, erhålla anslag ur skogsvårdskassan till frivilligt utförande av skogsvårds-

eller kulturåtgärder.

\'id be\iljande av sådant anslag äger skogsvårdsstyrelsen föreskriva villkor

för dess åtnjutande såsom beträffande sättet för användning därav eller skyl-

dighet att underhålla därmed bekostade arbeten.
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g ^. Där på grund av inkommen anmälan eller eljest skogsvårdsstyrelsen

finner skälig anledning antaga, att skog avverkas i strid mot vad härovan

stadgas eller att sådant förfarande med skogsmark, som i 2 § sägs äger rum,

skall styrelsen, därest ej överenskommelse enligt jo § kan träffas, hos Kungl.

Maj:ts befallningshavande påkalla undersökning. Kungl. Marjts befallnings-

hävande förordnar i anledning härav en skogsstatens tjänsteman att med bi-

träde av två ojäviga gode män, vilka av förrättningsmannen utses bland dem,
som till ledamöter i ägodelningsrätt eller till gode män vid lantmäteriförrätt-

ning i orten valda äro, å stället undersöka förhållandet och däröver till skogs-

vårdsstyrelsen avgiva redogörelse med förslag till de åtgärder, som för mar-

kens återställande i skogbärande skick må finnas nödiga. Stanna syneraännen

i olika meningar, varda de särskilda meningarna skogsvårdsstyrelsen meddelade.

Sådan undersökning äger skogsvårdsstyrelsen jämväl påkalla där eljest, jäm-

likt denna lag, stadgad skyldighet att betrygga återväxt åsidosattes.

10 §. Kan skogsvårdsstyrelsen antingen efter övervägande av de i under-

sökningsinstrumentet innehållna förslag eller eljest träffa överenskommelse med
den, som jämlikt 5 § är ansvarig för återväxtens betryggande, om de åtgärder,

som böra vidtagas för markens återställande i skogbärande skick, skall den-

samma skriftligen upprättas och lända därefter till efterrättelse. Till säkerhet

för sådan överenskommelse äger skogsvårdsstyrelsen påfordra ställande av

sådan part eller borgen, som i 13 § sägs. Kan ej överenskommelse träffas

eller hava efter det överenskommelse träffats de däri avtalade åtgärderna

blivit eftersatta, äger skogsvårdsstyrelsen att vid domstol anhängiggöra och

utföra talan mot vederbörande.

1

1

§. Har jämlikt 10 § talan blivit till domstol instämd, äger domstolen

föreskriva de åtgärder, vilka för återväxtens betryggande å den skogsmark,

som är i fråga, böra vidtagas, samt förelägga viss tid inom vilken samma
åtgärder skola vara fullgjorda, vid äventyr att de eljest varda av skogsvårds-

styrelsen på den försumliges bekostnad verkställda; och må domstolen där-

jämte, jämväl innan målet slutligen prövas, i den mån sådant synes vara av

nöden samt kunna ske utan förnärmande av annans rätt, meddela förbud,

intill dess de föreskrivna åtgärderna blivit verkställda, mot avverkning å så

stor del av det ägaren tillhöriga skogsområdet, som skäligt prövas, vilket för-

bud må antingen gälla hela skogsbeståndet eller på visst sätt inskränkas så-

som genom tillåtelse att avverka träd av vissa mått eller att avverka till hus-

behov.

Över rättens slutliga utslag föres klagan genom besvär; angående klagan

över förbud, som under rättegången meddelas, gälle vad som i 16 kap. 10 §

rättegångsbalken stadgas. Avverkningsförbudet går genast i verkställighet.

1

2

§. Förbud, som i 1 1 § sägs, må ock pä begäran av skogsvårdsstyrelsen

av överexekutor meddelas, där den jämlikt 9 § verkställda undersökning giver

vid handen, att avverkning skett i strid mot i §, eller att sådant förfarande

med skogsmark, som i 2 (^ sägs, äger rum eller att missbruk av bestämmel-

serna i 3 §, 2 stycket, är att befara, och skäl till sådant förbud i övrigt

förekomma.

Om dylikt förbud gälle i tillämpliga delar vad i utsökningslagen om sking-

ringsförbud sägs, dock att pant eller borgen för skada, som kan genom åt-

gärden vederparten tillskyndas, icke erfordras.

13 §. Förbud, som i 11 eller 12 §§ är nämnt, upphöre, där hos över-
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exekutor ställes av skogsvårdsstyrelsen godkänd pant eller borgen för full-

görande av de åtgärder, som för skogsmarkens återställande i skogbärande

skick finnas erforderliga.

Där avverkningsförbud föranletts av befarat missbruk av bestämmelserna i

3 §, 2 stycket, skall pant eller borgen, som ovan sagts, jämväl innefatta

säkerhet för att åtgärderna företagas vid viss av skogsvårdsstyrelsen bestämd

tidpunkt, därest skogsmarken ej då skulle vara använd för ändamål, som
där avses.

14 §. I mom. Företager någon avverkning i strid mot bestämmelserna

i denna lag eller mot föreskrift enligt 7 § eller meddelat avverkningsförbud,

straffas med böter från och med tjugofem till och med tvåtusen kronor, och

skall det avverkade virket, där det ligger ä skogen kvar, eller om det är

bortfört, fortfarande är i avverkarens besittning, tagas i beslag och dömas
förbrutet. Undgår dylikt virke beslag, är den, som låtit verkställa avverk-

ningen, skyldig att utgiva ersättning med belopp, mots\arande värdet av

samma virke. Har efter avverkning förbudet blivit genom utslag, som vunnit

laga kraft, upphävt, törty att förbud icke bort meddelas, må icke virket dömas
förbrutet eller ersättning utdömas, som här är sagt.

2 mom. Innefattar avverkning, varom här är fråga, förbrytelse emot all-

männa strafflagen, skall vad förut i denna paragraf är stadgat ej vinna till-

lämpning; dock skall delägare i samfälld skog, som vid överträdande av

avverkningsförbud tillika missbrukat sin rätt i samfälligheten, hava förverkat

vad å honom belöper av det avverkade virket samt, där hans andel i virket

undgår lieslag, därför utgiva ersättning efter ty här förut är sagt.

3 mom. Har någon i den i 7 § angivna ordning erhållit skogsvårdsstyrel-

sens besked att visst skogsbestånd icke vore att hänföra under bestämmel-

serna i I §, 2 mom., vare för avverkning, som å samma bestånd företages,

från ansvar för överträdelse av berörda bestämmelser fri.

Lag samma vare, där någon vid avverkning följer av skogsvårdsstyrelsen

därom meddelad föreskrift.

15 §. Rätt att med beslag belägga virke, som skall anses förbrutet, till-

komme allmän åklagare samt skogsvårdsstyrelsen och de till dess biträde an-

ställda tjänstemän, men rätt att utföra åtal äge endast allmänne åklagaren.

Har någon av de till skogsvårdsstyrelsens biträde anställda tjänstemän gjort

beslag, skall han, så snart ske kan och senast inom fjorton dagar, göra an-

mälan därom hos allmänne åklagaren.

Varder ej inom sextio dagar, frän det beslaget skedde, åtal i laga ordning

anställt, vare beslaget förfallet.

16 §. Virke, som enligt denna lag dömes förbrutet, skall av åklagaren

försäljas på offentlig auktion så kungjord, som om auktion å utmätt lös egen-

dom är stadgat. Begär, innan frågan om virkes förverkande slutligen prövats,

virkets ägare, att försäljning skall äga rum, eller finner, på anmälan av åkla-

gare, överexekutor, att fara är för virkets förstörelse, eller jjtt kostnaden för

dess förvarande skulle bliva större än skäligt är, förordne överexekutor, att

virket skall säljas i den ordning nyss sagts; och skall i ty fall virkets ägare,

där han är känd och inom riket boende, eller, där han bor utom riket, men
inom riket har känt ombud, som äger att för honom mottaga stämning och
avgiva svaromål, ombudet genom åklagarens försorg bevisligen underrättas

om auktionen minst åtta dagar, innan den hålles.
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Anmälan av åklagare, varom här ovan sägs, skall vara åtföljd av fullständig,

av två trovärdiga män styrkt förteckning, utvisande virkets mängd och be-

skaffenhet.

1

7

§. Böter, som enligt denna lag ådömas, ävensom genom försäljning

av förbrutet virke uppkommen behållning och enligt 14 § utdömd ersättning

för virke, som undgått beslag, fördelas lika mellan skogsvårdskassan i det

landstingsområde, och skogsaccisfonden i den kommun, där avverkningen

ägt rum.

Försäljes i beslag taget virke, innan det dömts förbrutet, skall till dess

frågan därom blivit slutligen avgjord, försäljningssumman nedsättas i riks-

banken på sätt särskilt är stadgat; och skall om sådana medels insättning

1 bankinrättning vidare gälla vad i 160 § utsökningslagen sägs.

18 §. Saknas medel till fulla gäldandet av böter, vartill någon enligt

denna lag fälles, skall förvandling ske enligt allmänna strafflagen.

19 §. Den, som med skogsvårdsstyrelsens beslut icke åtnöjes, äger att

däröver hos skogsvårdsstyrelsernas överrevision anföra besvär sist innan kloc-

kan tolv å trettionde dagen, efter det han av beslutet erhållit del, och skall

underrättelse därom i beslutet meddelas.

Den med skogsvårdsstyrelsernas överrevisions beslut missnöjde må däröver

hos konungen föra klagan genom besvär, som skola ingivas till jordbruks-

departementet före klockan tolv å trettionde dagen från den dag klaganden

av beslutet erhållit del.

20 §. Prövas för skogsäterväxtens skyddande inom visst län erforderligt,

att rätt till bete å skogsmark varder för viss tid av året inskränkt, ankomma
på konungen att, efter landstings och hushållningssällskaps hörande, därom
meddela särskilda föreskrifter.

2

1

§. Är, då denna lag träder i kraft, avverkningsrättsservituts- eller

nyttjanderättsavtal, som ingätts före den i januari 1905, fortfarande gällande,

vare, där åtgärder jämlikt 4 § i mom. bliva erforderliga i anledning av av-

verkning, som innehavare av nämnda rätt företager, denne, men icke mark-

ägaren, underkastad ansvarighet för åtgärdernas vidtagande.

Gäller vid denna lags trädande i kraft avtal, som nyss sagts, ingånget

under det 1903 års skogsvårdslag ägt tillämpning, skall ansvarighet för åt-

gärderna till äterväxtens betryggande efter avverkning, som företages på grund

av sådant avtal, fortfarande påvila den, som enligt sistnämnda lag varit under-

kastad ansvar för återväxtåtgärder.

22 §. Beträflfande avverkning, som ägt rum före denna lags ikraftträdande,

skall förut gällande lag äga tillämpning; dock att, dels i fråga om den ord-

ning, vari överenskommelse eller domstols beslut må ernås angående för äter-

växtens betryggande erforderliga åtgärder, den nya lagen skall gälla, dels ock

avverkningsförbud enligt 1903 års skogsvärdslag ej vidare må meddelas, eller,

där det förut meddelats, å avverkning, som äger rum efter det den nya lagen

trätt i kraft, äga^ tillämpning i vidare mån än som med den nya lagen överens-

stämmer.

Vad i 4 §, 2 och 3 mom. stadgas om skyldighet att vidtaga åtgärder till

betryggande av återväxt, gäller icke, där i 2 mom. omförmäld skada upp-

kommit eller sådant förfarande, som i 3 mom. sägs, ägt rum före denna lags

trädande i kraft.

2 ^ v Kommer skog, som varit underkastad bestämmelserna i lagen an-
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gående värd av kommunskogar m. ti., att lyda under denna lag, skall före-

skrift om åtgärder för återväxtens betryggande, som jämlikt förstnämnda lag

meddelats, fortfarande lända till efterrättelse, och skola i övrigt beträffande

skyldighet att vidtaga dylika och andra skogsvårdsåtgärder tillämpas bestäm-

melserna i denna lag även med avseende på förhallanden, som uppstått under

det den förra lagen var tillämplig. Förseelse, som under sistberörda tid be-

gåtts straffas efter vad då gällde.

Denna lag äger icke tillämpning i avseende på:

i) skogar belägna inom Gottlands, Västerbottens och Norrbottens län samt

Oland;

2) sådana söder om Västerbottens län belägna skogar, som äro underkastade

bestämmelserna i förordningen den 18 juni 19 15 angående utsyning ä viss

skog inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. fl. områden;

3) skogar, vara lagen angående vård av kommunskogar, besparingsskogar,

sockenallmänningsskogar samt vissa stiftelsers, sällskaps och föreningars skogar

äger tillämpning

;

4) skogar, vilkas bestånd erfordras till skydd mot flygsandsfält eller fjäll-

gränsens nedgående, sedan sådant förordnande i fråga om avverkning å de-

samma meddelats som i i § av lagen angående skyddsskogar sägs; samt

5) enskildas flygsandsfält i Hallands län.

Allmän motivering.

Då enligt domänstyrelsens uppfattning den allmänna meningen beträffande

värden av vårt lands enskilda skogar kräver ett längre gående skydd för de-

samma än vad nu gällande lagstiftning bereder, synes det styrelsen böra vara

grundläggande för hela denna fråga, huru långt man kan gå i att inskränka

den enskildes förfoganderätt över sin skog. Att den växande ungskogen

måste beredas skydd, därom synas meningarna icke vara delade, utan har

styrelsen av de i ärendet avgivna utlåtandena funnit bestyrkt, att tiden nu

är inne för vidtagande av en sådan lagstiftningsåtgärd. Men att såsom skogs-

lagstiftningskommittén gjort, stanna härvid och låta skogsägaren avverka den

övriga skogen på sätt honom synes för gott utan annan risk än att få svara

för skogsmarkens återförsättande i skogbärande skick, synes styrelsen icke

lämpligen böra ifrågakomma. Om man nämligen uppställer såsom mål att av

de för handen varande omständigheterna göra det bästa möjliga för skogs-

skötseln och särskilt återväxten, bör man ock taga vara på alla de tillfällen,

som därtill kunna yppa sig. Styrelsen har visserligen här förut tagit avstånd

från de bestämmelser, som dels reservanten, dels ombudsmötets förslag velat

få införda uti skogslagstiftningen beträffande avverkning av annan skog än

ungskog, men har styrelsen ändock ej velat släppa tanken på att kunna i

lagstiftningen inrycka bestämmelser om, att. vid avverkning av annan skog

än ungskog föryngringens intressen må kunna iakttagas på samma gång som

utrymme beredes skogsägaren att, utan att komma i delo med lagen eller

behöva anlita skogsvärdsstyrelsens biträde, kunna utföra sådana avverkningar,

vilka endast avse beståndens vård och ans.

Domänstyrelsen har sålunda velat gå ett steg längre än skogslagsstiftnings-

kommittén och för den skull meddelat direkt anvisning, huru avverkning i

annan skog än ungskog bör bedrivas för att återväxten därav skall gagnas.

Det har nämligen synts domänstyrelsen rimligt att, då man medgiver den
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enskilde skogsägaren att utan inskränkning i fråga om kvantiteten avverka

honom tillhörig skog, som icke kan hänföras till ungskog, kunna påfordra

att, då avverkning förelages i den omfattning att trädsamhällena i skogen,

d. v. s. beständen och grupperna, ej vidare kunna såsom sådana utvecklas

eller bestå, densamma utföres såsom föryngringshuggning.

Genom en riktig tillämpning av sådana bestämmelser för varje särskilt fall

har styrelsen ansett att behörig hänsyn kan tagas till de svårigheter, varmed
föryngringen av vissa skogar i exponerade lägen samt å mager eller grund

jordmån är förenad. Styrelsen har därför icke ansett nödvändigt att föreslå

särskilda bestämmelser angående dylika skogar.

Beträffande skogsmarkens skötsel och vård har betänkandet enligt styrelsens

förmenande fäst för litet avseende vid vad i detta hänseende bör och kan

göras i en skogslag, och har styrelsen därför ansett nödigt att intaga vissa

föreskrifter härom, vilka till sina konsekvenser medföra, att dels skogsmark

icke opåtalt, vare sig i samband med avverkning eller eljest, får utsättas för

sådan vanskötsel, att återvä.xten äventyras, dels sådan skogsmark, vilken nu

står utanför den allmänna skogsvårdslagen eller den försumpade skogsmarken

kan bliva föremål för den skogsvårdande myndighetens omvårdnad.

Då i lagförslaget angivas skogsägarens skyldigheter och meddelas föreskrift

om inskränkning i hans förfoganderätt över sin skog, har det synts styrelsen

rimligt och rättvist att i lagen jämväl intagas bestämmelser om hans rättig-

heter i fråga om att erhålla dels biträde och hjälp av den skogsvärdande

myndighetens tjänstemän vid avverkningar, dels direkta anslag till skogsvårds-

och kulturarbeten.

Beträffande lagens handhavande har styrelsen samma uppfattning som skogs-

lagstiftningskommittén eller att densamma bör tillkomma skogsvårdsstjTelsen.

Domänstyrelsen, som emellertid på förut angivna skäl icke velat tillägga

skogsvårdsstyrelsen den makt och myndighet, som enligt den provisoriska

skogslagen tillkommer densamma, har i huvudsak ställt sig på nu gällande

skogsvårdslags ståndpunkt i detta hänseende, men sökt giva skogsvårdsstyrelsen

större möjligheter att ingripa mot felaktiga avverkningar och befarad vanvård

av skogsmark än den har enligt sistnämnda lag.

Då den föreslagna lagen meddelar bestämmelser, huru avverkningar dels

icke må utföras, dels ock böra utföras, ävensom förbjuder vanskötsel av skogs-

mark, har till skillnad från 1903 års lag ansetts nödvändigt att för över-

trädelser i nämnda hänseenden stadga straffpåföljd. Likaså har det befunnits

nödvändigt att för upprätthållandet av skogsvårdsstyrelsens prestige, då den

meddelat föreskrift om huru en tillärnad avverkning bör utföras, stadga straff-

påföljd för uraktlåtenhet att följa sådan föreskrift. I fråga om övriga på-

följder för överträdelse av lagen ansluta sig de föreslagna bestämmelserna

i allt väsentligt till 1920 års provisoriska skogslag.

Då domänstyrelsen icke ansett sig kunna förorda de i betänkandet, reserva-

tionen eller ombudsmötets förslag intagna förslagen till ändrade bestämmelser

rörande stängselskyldighet och ägors fredande mot skada av annans hemdjur,

har i lagförslaget bibehållits 1903 års skogsvårdslags bestämmelser om möj-

lighet att stadga viss inskränkning i rätt till bete å skogsmark för återväxtens

skyddande.

Beträffande de skogar, vilka skulle undantagas från lagens tillämpning, har

stjTelsen i huvudsak anslutit sig till kommittémajoritetens uppfattning. Så-
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lunda hava under i) upptagits samma skogar, som i betänkandet å sid. i6

med tillägg för skogar på Oland. Styrelsen delar jämväl kommittémajoritetens

uppfattning beträffande de skogar, vara förordningen den i S juni 1 9 1 5 an-

gående utsyning å viss skog inom Västerbottens och Norrbottens läns lapp-

marker m. fl. områden äger tillämpning. I fråga åter om skogarna inom

nyssnämnda läns kustland tar styrelsen utöver de skäl, som betänkandet därom
innehåller, framhålla följande.

De skogliga förhållandena inom nyssnämnda delar av landet äro av sådan

art — vilket ock tydligt framhållits genom kraven på särskild lagstiftning för

dem — att det icke utan vidare kan avgöras huruvida en lag, som beträffande

landet i övrigt kan anses tillfredsställande, även uppfyller de anspråk, som
med hänsyn till de särskilda förhållandena böra ställas på en för dessa trakter

väl avpassad skogslag. Lämpligast torde för den skull vara att invänta an-

tagandet av en skogsvårdslag lör enskildas skogar söder om Västerbottens län

innan man U|)ptager frågan om huruvida Västerbottens och Norrbottens läns

kustland böra under densamma inrymmas. Dä härtill kommer att trots allt

vad den s. k. kustlandslagens vedersakare mot densamma anfört, det icke lär

kunna bestridas att lagen verkat mycket gott till skogsvårdens fromma, kan

styrelsen icke finna det vara förenat med någon olägenhet för vederbörande

skogsägare, om lagen allt fortfarande skulle få äga giltighet.

De under 2) och 3) upptagna skogarna sammanfalla i väsentliga delarna

med betänkandets förslag, dock med viss ändring i fråga om de under 3)

upptagna skogarna.

Skyddsskogarnas eller de under 4) onmämnda skogarnas undantagande frän

lagens tillämpning har förut motiverats.

I fråga om 5), skogar å fiygsandsfälten i Hallands län, har styrelsen anslutit

sig till kommittémajoritetens uppfattning.

Styrelsen har i motsats till reservanten och ombudsmötet icke dragit i be-

tänkande att såsom rubrik till lagen använda den nu gällande allmänna skogs-

värdslagens eller lag angående vård av enskildas skogar.

I fråga om själva lagte.xtens avfattning har styrelsen sökt ej blott tillämpa

vad styrelsen förut anfört i fråga om systematiseringen av en lagstiftning på
ifrågavarande område eller att i en och samma lag ej bör innehållas mera

än som för dess tillämpning inom avsedda områden är nödvändigt, utan ock

giva de särskilda lagparagraferna en sådan avfattning att i desamma be-

träffande de rent skogliga förhållandena endast kommer till användning sä-

dana facktermer och uttryckssätt, vilkas tolkning ej kan bereda fackmannen

någon svårighet.

Med det sålunda tillämpade tillvägagäendet har styrelsen också avsett att

kunna så långt det är möjligt meddela föreskrifter, vilka utan särskilda be-

stämmelser i detalj skola kunna tillämpas inom skilda delar av landet allt

efter sig där företeende skogliga förhållanden. .\tt sä avfatta en lagstiftning

förmenar styrelsen vara det enda riktiga, under förutsättning att den myndig-

het, som har att i första hand tolka och tillämpa lagen, också besitter nödig

fackkunskap, och härför har styrelsen velat sörja genom det förslag till lag

angående skogsvärdsstyrelser, vilket styrelsen här nedan ämnar i dess huvud-

linjer framlägga.
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Speciell moth'erini(.

1 I mom. meddelas förbud ätt vid avverkning av annan skog än ungskog häva bestånds

eller grupps slutenhet till den grad att beståndets eller gruppens vidare utveckling eller

fortbestånd äventyras med mindre avverkningen utföres såsom föryngringshuggning.

P"ör en skogs utveckling erfordras, att de särskilda samhällena inom skogen d. v. s. be-

ståndet eller gruppen ständigt få hava en emot dess utvecklingsstadium svarande grad av

slutenhet, och uppställer skogen jämväl för sitt fortbestånd krav i samma hänseende, då den
nått den ålder att man egentligen icke kan tala om dess vidare utveckling. Det är dessa

synpunkter, som varit ledande för domänstyrelsen vid avfatttande av nyssnämnda bestäm-

melser. Häves denna slutenhet till den grad, att beståndet och gruppen icke vidare kan
i denna sin egenskap utvecklas eller fortbestä, måste skogsmannen kräva att åtgärder vid-

tagas för ernående av föryngring, antingen detta med hänsyn till samtliga härpå inverkande

faktorer bör ske genom kalavverkning och direkta kulturåtgärder eller genom ställande av

fröträd och markens beredande för självsådd eller ock genom tillämpande av principerna

för en rationell blädning.

Nämnda fordringar beträffande avverkningens utförande lägga emellertid inga som helst

hinder för sädana huggningar, som gemenligen benämnas beredningshuggning eller rensnings-

huggning, men förhindra att s. k. skräpskogar eller maskerade kalhyggen kunna fa uppstå

utan att skogsvårdsstyrelsen skall kunna häremot ingripa.

Härmed har domänstyrelsen också undgått de svårigheter, vilka såväl betänkandet som
reservationen haft vid karaktäriserandet av dylika avverkningar.

Domänstyrelsen är fullt medveten om att härmed i skogslagstiftningen införts en ny fack-

lig term på skogsvårdens område, nämligen ordet föryngringshuggning, vilken kanske den
enskilde skogsägaren icke utan vidare kan i varje fall rätt tolka. Det torde emellertid icke

vara möjligt att, dä man vill fortskrida på den inslagna vägen att fostra och leda den en-

skilde skogsägaren till bättre insikt om vården av sin skog, undvika vissa detaljbestämmelser,

men synes det styrelsen riktigare att utforma dessa med tillämpande av på området allmänt

använda facktermer, om vars rätia innebörd fackmannen icke svävar i tvivelsmål, än att så-

som skogslagstiftningskommittén använda uttryck, vilka icke hava vunnit burskap inom den
fackliga terminologien. Med den goda uppfattning, som skogsägaren här i landet i allmänhet

dock äger om det rent elementära i skogsskötseln, lärer det emellertid icke möta svårighet

för skogsvårdsstyrelserna att snart nog bibringa allmänheten insikt om vad som menas med
föryngringshuggning.

I ordet föryngringshuggning inlägger emellertid skogsmannen jämväl en betydelse, som
i vissa fall går något utöver vad här förut anförts. Det är nämligen icke tillfyllest att en

föryngringshuggning för att verkligen gagna det avsedda ändamålet enbart bedrives såsom
här ovan sagts, ty för föryngringen kräves ej blott markens beredande och besåning

samt tillräckligt med ljus, utan jämväl under vissa förhållanden visst skydd för plantskogen

under dess uppväxt. I följd härav kunna fall inträffa, och detta särskilt i exponerade lägen

eller där jordmånen är synnerligen ömtålig för uttorkning, att hyggena av denna anledning

måste högst väsentligt begränsas till sin areal och jämväl understundom förläggas på visst

sätt. Bestämmelserna om avverkningens utförande såsom föryngringshuggning inbegriper

sålunda också skyldighet att taga hänsyn till nyssnämnda förhållanden.

Härmed skulle också föreskrifter vara givna, vilka täcka de fall, ilå skogar förekomma i

exponerade lägen eller under andra föryngringen försvårande förhållanden, men till den ringa

omfattning att från det allmännas sida rimligtvis ej kunna krävas sådana åtgärder som att

dylika skogar förklaras för skyddsskogar.

2 mom, avhandlar bestämmelserna angående skydd för ungskogar. I detta hänseende har

styrelsen i huvudsak anslutit sig till den provisoriska skogslagens formulering av ifråga-

varande bestämmelser.

Visserligen skulle kunna givas ett visst berättigande ät en skogsägares krav pä att er-

hälla närmare kännedom om vad som avses med ungskog såsom exempelvis dess övre ålders-

gräns. Men då det dels icke är möjligt att med vissa siffror för olika delar av landet an-

giva en sådan gräns, utan att man omedelbart skulle med hänsyn till särskilda på en ort

rådande förhållanden komma i konflikt med en dylik bestämmelse, dels en definition av

samma åldersgräns, på sätt betänkandet angiver, icke synes styrelsen ändamålsenlig, enär

den eljest enligt allmän uppfattning om vad med ungskog verkligen avses icke ger ett exakt

uttryck för beståndets beskaffenhet, då det passerar ungskogens övre åldersgräns, har sty-

relsen icke funnit det möjligt att i lagtexten härom intaga närmare bestämmelser.
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Med ungskog avses, då delta begrepp förekommer i samband med skogsindciningar i do

södra och mellersta delarna av lantlet, de två yngsta 20-åriga åldersklasserna, medan där-

emot i andra delar av landet, där åldersklasserna i regel givits en omfattning av 50 år, man
i allmänhet kan säga att skogen vid 80 års ålder icke längre är att räkna såsom ungskog.

I stort sett skulle således ungskogens övre gräns ligga mellan 40 och 80 år. Då det emel-

lertid av nyss angivna skäl icke låter sig göra att med särskilda siffror för skilda delar av

landet fixera denna övre åldersgränsen hos ungskogen, torde icke annat återstå än att låta

den allmänna meningen på varje ort, understödd och ledd av den skogsvårdandc myndig-

hetens fackkunskap, utbilda en uppfattning om vad som med ungskog bör avses. Visser-

ligen lära icke misstag och givtevis även missgrepp i fråga om ungskogens behandling

kunna undvikas under de första åren av tillämpningen utav en lag, som stadgar sådana be-

stämmelser rörande ungskogen som här föreslagits, men då man ju måste förvänta, att skogs-

vårdsstyrelsen under sådana förhållanden skall veta att med urskiljning begagna sin makt
att åstadkomma rättelser, torde risken för att lagöverträdelser, föranledda av oförstånd eller

missuppfattning skola bestraffas, icke vara sä stor att man på grund därav bör hysa betänk-

ligheter mot nu föreslagna bestämmelser.

I ett Hertal av de över skogslagstiftningskommitténs betänkande avgivna yttrandena har

påyrkats skydd icke blott för ungskogen utan ock för den växtliga medelålders skogen.

Domänstyrclsen har. såsom förut framhållits, icke ansett, att man nu borde genom direkta

lagstiftningsåtgärder göra ett sådant ingrepp i den enskilde skogsägarens förfoganderätt över

sin skog att även medelålders skog endast finge avverkas genom för beståndets vidare ut-

veckling ändamålsenlig gallring. Fall kunna nämligen inträffa, dä det för skogsägaren kan

visa sig vara den mest ekonomiska hushållningen med skogen att avverka densamma, dä

den ännu till stor del utgöres av medelålders skog och synes en lagstiftning angående skogs

vård icke böra förhindra en skogsägare att i sådant fall på för honom mest fördelaktiga

sätt fa utnyttja sin egendom. Emellertid hyser domänstyrelsen den uppfattningen, att det i

samma mån som allmänheten kommer till bättre insikt om vikten av att rätt vårda sin skog,

den övre åldersgränsen tör begreppet ungskog kommer att flyttas allt högre och högre upp

ej minst till följd av de föreskrifter angående avverkning av annan skog än ungskog, som
styrelsen framlagt i denna paragrafs I mom. Skulle det nämligen falla någon skogsägare

in att, sedan ett honom tillhörigt skogsbestånd av skogsvårdsstyrelsen förklarats icke vara

ungskog, avverka detsamma i tanke att kunna genom ställande av fröträd åstadkomma sådan

föryngring, som enligt lagen kan godtagas, men skogsvårdsstyrelsen skulle vara av annan
åsikt och påbjuda skogskultur, torde han sedermera komma att iakttaga behörig försiktighet

för att undvika de med dylika kulturätgärder förenade avsevärda kostnaderna. Det är där-

för efter övervägantle av alla de faktorer, som härpå kunna inverka, som domänstyrelsen

föreslagit ifrågavarande bestämmelser angående ungskogen, och hyser styrelsen därjämte för-

hoppning att i stort sett även den medelålders skogen skall i själva verket få del av samma
skydd, som enligt ordalydelsen i lagtexten endast avses att beredas ungskogen.

Här meddelat förbud att så förfara med skogsmarken att skogens- återväxt äventyras gäller

oavsett, huruvi<la skogsmarken utsattes för sådan vanskötsel i samband med avverkning eller

eljest. Den vanskötsel av ifrågavarande art, som i allmänhet kan tänkas förekomma, består

däri att ytvattnets obehindrade avrinning av en eller annan anledning förhindras, och att

marken därigenom så småningom göres obenägen för föryngring. Markägaren synes skäligen

icke böra fä undandraga sig vidtagna åtgärder till undanrödjande av sådant hinder. Det är

emellertid givet att, även om man kan anse en markägare moraliskt förpliktad till att under
alla förhållanden på bästa sätt värda sin skogsmark, man likväl icke kan göra honom an-

svarig inför lagen för vanskötsel av skogsmark annat än i de fall att vanskötseln gått sä

långt alt återväxlen äventyras.

De i denna paragraf meddelade bestämmelserna avse givelvis endast fall, som uppkomma
efter en eventuell ny skogslags ikraftträdande, och hava intet avseende å förhållanden, som
ligga längre tillbaka i tiden och avse sålunda ej äldre försumpade skogsmarker, vilka förut

varit undandragna lagens räckvidd.

3 i
Här avhandlas undantagen från bestämmelserna i i och 2 §§. Beträffande stadgandena

i första stycket hava dessa föranletts därav, att domänstyrelsen icke velat från lagens till-

lämpning helt undantaga den försumpade skogsmarken» vilken ej sällan genom relativt obe-
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tydliga åtgärder kan återförsättas i fullt produktivt skick. Emellertid är avverkning av annan
skog än ungskog å försumpad skogsmark icke underkastad lagens bestämmelser, vadan kul-

turskyldighet icke inträder efter dylik avverkning. I andra stycket avhandlas det fall, då
en markägare bör vara berättigad att för skogsmarkens användning till annan kultur eller

annat ändamål än skogsbruk fä utan hinder av lagen utnyttja sin skogsmark pä sätt som för

honom är mest fördelaktigt. I nu gällande lag har avverkning för ändamålet, varom nu är

fråga, ställts helt utanför lagen, men har domänstyrelsen, i anledning av de rätt ofta före-

kommande missbruken av sålunda medgivna undantag, funnit det nödvändigt att på sätt som
skett möjliggöra ett lojalt utnyttjande av sagda undantagsbestämmelser, men på samma gång
kunna beivra påtagliga missbruk därav. Av samma anledning hava härom meddelats vissa

bestämmelser om, i vilken utsträckning skogsmark må få omläggas till betesmark.

1 mom. Här angivas de fall, då efter företagen avverkning skyldighet att vidtaga kultur-

åtgärder inträder.

Vidare angives, huru återväxten skall vara beskaffad för att kunna såsom sådan godtagas.

Det kunde måhända synas överflödigt att härom meddela särskilda föreskrifter. Det torde

nämligen ej behöva förutsättas att vederbörande vid kultur medelst sådd eller plantering

skulle komma att använda annat trädslag eller frö av trädslag, som icke helt lämpade sig

för förhållandena och icke försvarade sin plats med hänsyn till en rationell skogshushållnings

krav. Men då föryngring genom självsådd icke blott är medgiven utan även kan sägas vara

i viss mån förordad genom bestämmelserna uti i §, i mom., synes nödvändigt precisera,

huru den återväxt, som uppkommit genom självsådd, bör vara beskaffad för att kunna god-
tagas. En skogstrakt eller ett bestånd av blandad barr- och lövskog kan nämligen föryng-

ringshuggas på så sätt att barrskogen helt avverkas, medan fröträd ställes av lövträd såsom
björk eller asp. Under sådana förhållanden erhålles ofta synnerligen lätt föryngring av dessa

båda lövträdsslag. Uppställes däremot det krav på återväxten, att densamma skall motsvara

en rationell skogshushållnings fordringar, måste noggrant övervägas, huru återväxten skall

vara beskaffad för att motsvara dessa. Inträder föryngring allenast genom uppslag av björk

och asp, lärer avverkaren icke kunna undandraga sig den honom åvilande skyldigheten att

vidtaga åtgärder för åstadkommande av återväxt av med hänsyn till skogsskötselns fordringar

lämpliga trädslag. Det tillkommer härvid skogsvärdsstyrelsens tillse att den skog, som upp-

kommer efter avverkning, blir av sådan beskaffenhet, att markägaren erhåller den avkastning

av marken, som han med skäl kan påfordra.

Föreskrifterna i andra stycket äro hämtade från reservationens bestämmelser i detta avse-

ende och torde icke nu vidare behöva motiveras, dl styrelsen förut uttalat sin anslutning

härtill.

2 mom. Här återfinnas samma bestämmelser, som uti reservationens 27 §, 2 mom., vilka

styrelsen här förut förklarat sig i huvudsak kunna gilla. Styrelsen har emellertid ansett sig

böra föreslå inskränkning uti den kulturskyldighet, som ålagts markägaren, efter det hans

skog övergåtts av skada genom naturföreteelser. I vissa fall skulle denna skyldighet kunna

bliva alltför betungande. Därest ett skogsområde till mindre del utgöres av gammal sparad

och värdefull skog, hemmanets kanske enda tillgång på sådan, och hela detta område bleve

härjat av skogseld, samt marken därvid sä hårt skadades att för dess återförsättande uti skog-

bärande skick erfordrades särskilt dyrbara kulturåtgärder såsom plantering i fyllda gropar,

till vilka fylljorden måste hämtas på långt avstånd, synes det, även om markägaren från det

avbrända området genom försäljning av den därifrån avverkade skogen eller eljest skulle

erhålla tillräckligt belopp för att bekosta dessa dyrbara kulturer, ganska hårt om han skulle

tvingas omedelbart till skogen återbörda de värden, vilka utan hans åtgörande från skogen

lösgjorts, och vilka värden förut för honom representerat en förhållandevis avsevärd och lätt

åtkomlig kapitaltillgång.

3 mom. Bestämmelserna i detta mom. hava föranletts av föreskrifterna i 2 §. Då före-

skrifter i lagen intagits om att med skogsmark ej må så förfaras, att skogens återväxt även-

tyrats, böra dessa kompletteras med föreskrifter om att åtgärder skola vidtagas för avlägs-

nande av den fara för återväxten, som genom ett oriktigt förfarande med marken kunde

uppstå.

5 §•

Såsom förut anförts har styrelsen beträffande ansvaret för vidtagande av åtgärder för be-

tryggande av återväxt anslutit sig till den ståndpunkt reservanten intagit i förevarande av-

seende.
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6 §.

liestämmciserna i denna paragraf återfinnas i nu gällande lagslifming, vilken är 1920
kompletterals i de delar, som beröras i paragrafens andra stycke.

7 s.

Utöver vad ovan anförts rörande de i denna paragraf forekommande bestämmelserna får

domänstyrelsen framhålla, det styrelsen ansett, att dä en skogsägare av skogsvårdsstyrelsen

begär råd eller anvisning beträffande en avverkning, skogsvårdsstyrelsen har skyldighet att

så ingående pröva frågan, att styrelsen må kunna meddela direkt anvisning om hur avverk-

ningen skall utföras. För att emellertid en sådan anvisning icke skall kunna missförstås,

har styrelsen funnit en dylik anvisning böra meddelas skriftligen under formen av direkt

avskrift. Pä sä sätt beredes även skogsvärdsstyrelsen befogenhet och tillfälle att leda av-

verkningarna i rätt riktning, något soin synes vara särskilt av behovet påkallat under den

första tillämpningstiden för en skogslag, som meddelar direkta föreskrifter om avverkningar-

nas utförande.

8 §.

De här intagna bestämmelserna avse skogsägares rätt att erhålla understöd till skogsvård

och kulturåtgärder å sin mark, samt innefattar därjämte en tydligt utsagd sådan rättighet för

samtliga ägare till de skogar, som i lagen avses. Att tydligt framhålla detta har synts sty-

relsen angeläget med hänsyn därtill, att skogsvårdsstyrelserna inom vissa delar av landet hit-

tills från erhållande av sådana bidrag helt uteslutit vissa kategorier av skogsägare.

Här intagna bestämmelser återfinnas i huvudsak uti 2 paragraf av nu gällande allmänna

skogsvårdslag med erforderlig komplettering med hänsyn till vad som föreslagits i I, 2 och

3 §§. Styrelsen har som förut nämts icke funnit lämpligt att på sätt nu gäller enligt provi-

soriska skogslagen giva skogsvårdsstyrelsen rätt att meddela avverkningsförbud. Under nor-

mala förhållanden, då man har att räkna med en jämn och sund utveckling av näringslivet

och konjunkturerna pä trävarumarknaden, kan det icke vara erforderligt att utrusta skogs-

värdsstyrelsen med sådan myndighet. Kör ett rätt tillgodoseende av även den enskildes be-

fogade anspråk på att få sina åtgöranden opartiskt bedömda, innan han hindras i tillgodo-

görandet av sin egendom, erfordras enligt styrelsens förmenande, att sådan syn å ort och

ställe i allmänhet företages, som i 1903 års lag är föreskriven. De skäl, som anförts mot
en sådan anordning eller alt förrättningsman bland skogsstatens tjänstemän i regel icke stått

att erhålla så skyndsamt, som varit önskligt, kan styrelsen icke tillerkänna giltighet eller

avgörande betydelse. Emellertid lärer det av praktiska skäl icke vara fullt lämpligt att före-

skriva att sådan undersökning alltid skall hållas, innan skogsvärdsstyrelsen far ingripa mot
överträdelse av lagen eller underlåtenhet att fullgöra dess föreskrifter. Ofta nog kan en

sådan överträdelse eller underlåtenhet vara av ganska ringa omfattning, och ej mindre ofta

kan det inträffa att markägaren är villig att enbart efter en hänvändelse från skogsvärds-

styrelsen vidtaga rättelse. Kör att spara kostnader och jämväl undvika onödig omgång, an-

ser styrelsen att nuvarande stadgande i detta hänseende, vilket kanske far tolkas såsom redan

inrymmande en sådan möjlighet, bör givas nu föreslagen formulering, som ansluter sig till

bestämmelserna i 10 § om att överenskommelse, som ingås utan att undersökning hållits,

blir gällande.

10 §.

Denna paragraf upptager föreskrifterna i 3 § av 1903 års lag. Den har emellertid kom-

pletterats med föreskrift om att skogsvårdsstyrelsen, dä den söker träffa godvillig överens-

kommelse med den, som är ansvarig för äterväxtens betryggande, har rättighet att påfordra

pant eller borgen för överenskommelsens säkerställande.

Denna paragraf återger innehållet uti 4 § av 1903 års skogsvärdslag med den ändring

som föranledes av att åtgärder för återvä.\t enligt styrelsens förslag kunna påfordras även

utan föregående avverkning.

12 §.

I denna paragraf förekommande avvikelser frän lagtexten uti 5 § nyssnämnda skogsvårds-

lag äro direkt föranledda av styrelsens förslag, 1—3 §§.
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Här har 1903 års skogsvårdslags 6 § kompletlerats med vissa föreskrifter om dels att

skogsvårdsstyrelsen åligger att pröva pant eller borgen, som hos överexekutor ställes, dels

huru den pant eller borgen bör vara beskaffad, som skall ställas för hävande av avverk

ningsförbud, vilket föranletts av befarat missbruk av bestämmelserna i 3 §, andra stycket'

Genom att jämlikt 9 § giva skogsvårdsstyrelsen befogenhet att påkalla syn, där den befarar

att skog avverkas i annan avsikt än för skogsmarkens uppodling till åker eller äng eller för

att användas till betesmark, byggnadstomt eller annat därmed jämförligt ändamål samt enligt

12 § hos överexekutor erhålla avverkningsförbud samt jämlikt 13 § kunna påfordra säker-

het för markens återställande i skogbärande skick inom viss tid, därest den då ej tagils i

anspråk för uppgivet ändamål, har styrelsen trott sig finna en utväg ej blott att förhindra

dylika missbruk, ulan ock giva skogsvårdsstyrelsen medel därtill, dock utan att skogsvårds-

styrelsen därvid behöver, såsom ifrågasatts, sträcka sin kontrollerande verksamhet på ett om-
råde, där skogsvård icke kan ifrågakomma.

14 5.

Denna paragraf är i huvudsak uppbyggd på bestämmelserna i 7 § av 1903 års skogs-

värdslag, men har kompletterats med föreskrift om viss straffpåföljd ifråga om oriktigt ut-

förande av avverkning eller åsidosättande av utav skogsvårdsstyrelsen beträffande avverkning

meddelad föreskrift.

Domänstyrelsen, som väl haft under omprövning, huruvida icke andra påföljder än de nu
föreslagna kunde tänkas som en följd av överträdelse av lagens föreskrifter angående avverk-

ning och markvård har emellertid icke funnit en sådan väg framkomlig, utan ansett sig nöd-

sakad föreslå bötesstraff 50m påföljd för överträdelserna Då styrelsen tagit detta steg, har

styrelsen emellertid gjort det under förvissning om att skogsvårdsstyrelsen, då det gäller till-

lämpning av skogsvårdsbestämmelser, angående vilkas innebörd den enskilde skogsägaren

icke i allmänhet kan förmodas äga full insikt, skall förfara med all urskiljning, som är nöd-

vändig för att ändamålet med lagen skall vinnas, och att skogsvårdsstyrelsens uppgift att

stödja och främja den enskilda skogsvården icke skall omintetgöras eller förhindras genom
ett alltför rigoröst tillämpande av lagens bestämmelser. Straffmaximum har styrelsen emel-

lertid ansett böra höjas från (500) femhundra till (2,000) tvåtusen kronor.

Föreskrifterna i dessa paragrafer äro direkt hämtade från den provisoriska skogslagens

bestämmelser. Dock har styrelsen i likhet med kommittén ansett att beslagsrätt även bör

tillkomma skogsvårdsstyrelsen.

19 §.

Här föreslagna bestämmelser om fullföljd av talan äro föranledda av styrelsens här nedan

framlagda förslag om inrättande av en skogsvårdsstyrelsernas överrevision.

20 §.

Bibehållande av denna paragrafs föreskrifter, vilka äro hämtade från 1 903 års skogsvårds-

lag, jämväl i det nu framlagda förslaget till lag angående vård av enskildes skogar, är redan

förut behörigen motiverat.

21— 23 §§.

Här intagna övergångsbestämmelser ansluta sig i allt väsentligt till betänkandets förslag.

2) Lag angående vård av kommunskogar m. fl.

Domänstyrelsen vill nu övergå till de enskildes skogar, å vilka hushållnin-

gen med skogen bör regleras genom särskilda hushållningsplaner.

Då styrelsen här förut behandlat skogslagstiftningskommitténs förslag till lag

angående vård av komraunskogar, sockenallmänningsskogar samt vissa stiftel-
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sers och sällskaps skogar, har styrelsen uttalat sin anslutning till de motiv,

som av kommittén anförts för att å skogar av nämnda slag en genom hus-

hållningsplan reglerad, fullt ordnad hushållning borde införas. Styrelsen har

endast i följande avseende velat göra någon inskränkning uti de av kommit-

tén i I § av förslaget intagna skogarna, nämligen beträffande dels skogssäll-

skapets skogar, dels samtliga övriga i paragrafen angivna skogar, vilka icke

äro av den beskaftenhet eller omfattning, att hushållningsplan skäligen kan

för desamma upprättas.

Beträffande de inom Kopparbergs och dävleborgs län belägna sockenall-

männings- eller besparingsskogarna har skogslagstiftningskommittén, av den

anledning att den s. k. norrländska skogsvårdskommittén i sitt betänkande

den 1 6 mars 1912 avgivit förslag till lag för desamma, icke ansett sig böra

framlägga något nytt förslag härutinnan, enär det kunde förväntas att sist-

nämnda förslag skulle kunna bliva föremål för statsmakternas prövning och

beslut. Då emellertid, för så vitt domänstyrelsen har sig bekant, någon vidare

åtgärd icke i detta ärende lär hava förekommit, sedan styrelsen den 7 juli

1913 avgav underdånigt utlåtande med anledning av den norrländska skogs-

vårdskommitténs nyssnämnda lagförslag, har styrelsen den uppfattning att det

nu torde vara på sin plats att få till stånd en lagstiftning jämväl för dessa

skogar.

I sitt förberörda underdåniga utlåtande av den 7 juli 19 13, vilket här i

avskrift bilägges, har styrelsen tillåtit sig erinra om innehållet i riksdagens

skrivelse till Kungl. Maj:t den 22 maj 1903 angående skogslagstiftning och

därmed i samband stående ämnen, och har styrelsen däri vidare anfört bl. a.

följande. Riksdagen hade i denna skrivelse anhållit, att Kungl. Maj:t täcktes

låta utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till författning, varigenom

stadganden meddelades om upprättande av hushållningsplaner för sockenall-

männingarna och besparingsskogarna i Kopparbergs och Gävleborgs län med
befogenhet för domänstyrelsen att granska och fastställa dessa planer ävensom

att övervaka tillämpningen av desamma. Enligt domänstyrelsens förmenande

hade det varit önskligt, att det föreliggande lagförslaget närmare anslutit sig

till riksdagens nu nämnda beslut. Den befogenhet, som riksdagen avsett att

inrymmas hos domänstyrelsen, hade kommittén för sin del ansett böra upp-

dragas åt det föreslagna skogskontoret, som skulle inrättas i jordbruksdepane-

mentet. Domänstyrelsen finge härmed förklara sig beredd, att, därest ett jord-

bruksdepartementets skogskontor icke skulle komma till stånd, fullgöra de

åligganden, som enligt riksdagens beslut vore avsedda att tillkomma styrelsen.

Det är sålunda i full anslutning till sitt uttalande av år 19 13 som styrelsen

nu vill föreslå att sockenallmänningsskogarna och besparingsskogarna i Kop-
parbergs och Gävleborgs län inrymmas i den lag, som bör gälla för sådana

enskildas skogar, vilka böra behandlas efter hushållningsplaner.

Såsom förebild för en dylik lag synes i huvudsak kunna förordas nådiga

förordningen den 24 juli 1903 angående förvaltningen av städernas skogar,

kompletterad och utvidgad med hänsyn till beskaffenheten av de särskilda slag

av skogar, vilka nu skulle falla under en sådan lag.

(Grunderna för skogsskötseln å dessa synas lämpligen kunna angivas sålunda,

att vid upprättande av hushällningsplaner skall, där icke särskilda förhållanden

annat påkalla, såsom allmänt mål eftersträvas den högsta möjliga avkastning,

som kan erhållas med skälig förräntning av det i hushållningen bundna kapi-
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talet. Styrelsen vill hålla före att, om man lägger sådana synpunkter på
skogshushållningen, böra den enskildes önskemål i ekonomiskt hänseende kunna

bliva väl tillfredsställda.

Sedan för dylika skogar sådan hushällningsplan blivit efter domänstyrelsens

förordnande utarbetad, granskad och av styrelsen fastställd, vill det synas som
om vederbörande skogsägare skulle beredas all önskvärd handlingsfrihet i fråga

om sin skog, sedan han anställt särskild kvalificerad skogsförvaltare för den-

samma. Den skogsägare åter, som icke önskar eller anser sig hava tillfälle

att anställa dylik förvaltare, beredes möjlighet att fa denna förvaltning utförd

genom skogsstatens personal. Häremot skulle visserligen kunna göras den

invändningen att, sedan hushällningsplan av styrelsen blivit fastställd, den-

samma måste strikte följas, och torde ur lagens ordalydelse också en dylik

tolkning kunna härledas. Styrelsen vill emellertid framhålla att, då ur skogs-

hushållningssynpunkt motiverade och i övrigt väl grundade skäl anförts för

ändring i en av styrelsen fastställd hushällningsplan, har styrelsen hittills ej

visat sig oförstående gent emot den enskildes önskemål. För att emellertid

kunna få sädana önskemål särskilt väl belysta ur skogshushållningssynpunkt,

är det nödvändigt att dessa framhållas med all den sakkunskap, som endast

kan fordras av den, som avlagt fullständig avgångsexamen från skogsinstitu-

tets högre kurs eller skogshögskolans jägmästarekurs. Därför bör som oefter-

givligt krav på en förvaltare för dylik skog, som icke står under skogsstaten,

uppställas att han besitter nyssnämnda kvalifikationer och i övrigt av domän-
styrelsen anses lämplig för sådant uppdrag.

För att emellertid staten skall hava möjlighet att, där så mot förmodan

skulle erfordras, kunna rättande ingripa, bör i lagen intagas bestämmelse om
att, därest skogens skötsel och värd icke varder nöjaktigt utförd, skogen skall

ställas under värd och förvaltning av skogsstaten.

I detta sammanhang anser sig styrelsen jämväl böra ifrågasätta sädana lag-

bestämmelser att den skogsägare, vilken av anledning som nyss sagts, frän-

tagits förvaltningen av sin skog, mä efter viss tid eller på vissa villkor kunna

fä återtaga densamma. Ett ombyte av ägare kan ju ock tänkas föranleda att

skogen ej vidare behöver stå under skogsstatens värd och förvaltning.

Dä för upprätthållande av nådiga förordningen den 24 juli 1903 angående

förvaltningen av städernas skogar några särskilda straft"bestämmelser icke

ansetts eller visat sig vara erforderliga, synes det styrelsen icke heller nu
behövligt att föreslå dylika.

3) Lag om häradsallmänningar.

I fråga om häradsallmänningarna anser domänstyrelsen — utan att ingå på
någon närmare prövning av frågan vem som är rätter ägare till desamma —
att dessa skogar skulle med hänsyn till den organisation som redan finnes för

större delen av desamma, kunna givas ett ganska stort mått av självstyrelse,

i huvudsaklig anslutning till av härads-allmänningskommitterade utarbetat för-

slag, under vissa villkor nämligen att i en blivande förordning angående dessa

skogar skulle angivas vissa grunder, varpå hushållningen med desamma skulle

baseras, samt att det allmännas intressen kunde utöva verkligt inflytande på
förvaltningen.
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1 förstnämnda hänseende håller domänstyrelsen före att enahanda bestäm-

melser böra gälla såsom ifråga om kommuners m. fl. skogar här förut före-

slagits. Beträffande åter förvaltningen får styrelsen framhålla, att den kom-

mission, som skulle övervaka och leda upprättande av hushållningsplanerna

samt granska och fastställa desamma synes överflödig, och att detta uppdrag

lämpligen torde kunna överflyttas till en överstyrelse, bestående av 3 leda-

möter, utsedda en såsom ordförande av Kungl. Maj:t, en av domänstyrelsen

och den tredje av allmänningsstyrelserna gemensamt. Hos denna överstyrelse

bör finnas anställd en skogligt bildad sekreterare, (överstyrelsen avlönas av

allmänningarna, som också böra bestrida alla med upprätthållande av styrel-

sens verksamhet förenade kostnader.

4) Lag ang. ändrad lydelse av i
—

6, 8, 9, 11 §§ i lagen den 13 juni

1908 ang. vård av enskildes skogar inom Gottlands län.

Enligt domänstyrelsens ovan uttalade åsikt erfordras i lagen den 1 3 juni

1908 angående vård av enskildes skogar inom Gottlands län en del smärre

ändringar, vilka dock icke böra genomföras på sätt som skogslagstiftnings-

kommittén föreslagit, utan i anslutning till de önskemål, som skogsvårdsstyrel-

sen i Gottlands län i sitt yttrande framhållit, vilka styrelsen till alla delar

biträder. Skogsvårdsstyrelsen har sammanfattat dessa sina önskemål i fyra

här förut relaterade punkter.

De synpunkter, som kommit till uttryck i dessa punkter, hava synts domän-

styrelsen beaktansvärda och ligga även i viss mån till grund för det förslag

till ändrad lydelse av i— 6 och 8 §§ av Gottlandslagen, som styrelsen här-

nedan framlägger.

Utöver de ändringar i Gottlandslagen. som kunna föranledas av nyssnämnda

uttalande av skogsvärdsstyrelsen, lärer samma lag tarva en del ändringar av

mera redaktionell innebörd och närmast föranledda av de nyare bestämmelser,

som pä senare åren tillkommit i skogslagstiftningen. Sagda ändringar hän-

föra sig till 9 och II §§.

Dessutom bör jämväl uti denna lag, som enligt vad styrelsen förut anfört-,

bör gälla även för Öland, intagas bestämmelser i huvudsaklig överensstäm-

melse med 8 § i domänstyrelsens förslag till lag angående vård av enskildes

skogar, däri angivas vederbörande skogsägares rättigheter att erhålla anslag

ur skogsvårdskassan.

I §•

1 mom. Å skogsmark, tillhörig enskilde, må avverkning för annat ändamål än gårdens

behov äga rum allenast med tillstånd av den skogsvärdsstyrelse, som skall finnas i länet.

Skogsägaren är berättigad att erhålla tillstånd till avverkning på en gång i så stor utsträck-

ning, som med hänsyn tagen jämväl till gårdens framtida behov, är med skogens återväxt

förenlig; dock må avverkning i den omfattning att särskilda åtgärder erfordras för åter\'äx-

tcns betryggande allenast medgivas, om sädana åtgärder kunna utan oskälig kostnad före-

tagas.

2 mom. Erfordras för skogsmarks uppodling till trädgård, åker eller äng eller användande

till bj-ggnadstomt eller annat likartat ändamål att skog avverkas, vare skogsvårdsstyrelsens

tillstånd ej erforderligt.

II. SfiOgsv.hdspreningeiis Tidikri/t igil. Serien B.
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Finner skogsvårdsstyrelsen anledning antaga att avverkning för ändamål, som nyss sagts

företages i annat syfte, äger skogsvärdsstyrelsen föreskriva, att ägaren av skogsmarken skall

till skogsvårdsstyrelsen överlämna av godkänd säkerhet åtföljd förbindelse, dels därest marken
icke inom viss av skogsvårdsstyrelsen bestämd tid blivit för uppgivet ändamål tagen i bruk,

densamma skall återförsättas i skogbärande skick, dels ock, att därest sä icke sker, gottgöra

kostnaderna för de härför erforderliga åtgärder, vilka av skogsvärdsstyrelsen vidtagas.

Vill någon annorledes än till gärdens behov förfoga över virke, som blivit för sådant

ändamål avverkat, söke därtill skogsvårdsstyrelsens tillstånd.

Virke, som avverkats för skogsmarks uppodling till trädgård, åker eller äng eller använ-

dande till byggnadstomt eller annat likartat ändamål, skall såvitt lämpligen ske kan till går-

dens behov användas. Vill någon över dylikt virke annorledes förfoga, söke därtill skogs-

värdsstyrelsens tillstånd.

3 §

Ägare av skogsmark vare ansvarig fÖr att de åtgärder vidtagas, som till återväxtens be-

tryggande föreskrivas. Är avverkningsrätt upplåten till annan, vare jämväl denne under-

kastad enahanda ansvarighet; äge dock, där annat ej blivit avtalat, av skogsmarkens ägare

söka åter, vad han säluntla nödgats utgiva.

Om ansvarighet för åtgärder, som till återväxtens betryggande jämlikt 8 § 2 mom. före-

skrives, gäller vad där stadgat är.

Vad denna lag blivit bestämt om åtgärder, som skola gälla för återväxtens betryggande,

vare gällande jämväl mot framtida ägare av marken.

4 §.

Tillstånd till avverkning må i allmänhet av skogsvårdsstyrelsen meddelas allenast efter

förutgången undersökning på marken samt utsyning, som pä styrelsens förordnande verk-

ställes av någon dess forstligt bildade tjänsteman. Finner styrelsen på grund av undersök-

ning, varom nyss är sagt, eller eljest verkställd utredning uppenbart, att genom avverkning,

vartill tillstånd sökes, skogens återväxt icke äventyras, vare utsyning ej erforderlig.

Då skogsvårdsstyrelsen meddelar tillstånd jämlikt I § I mom. och 2 §, första stycket,

äger styrelsen jämväl föreskriva för återväxtens betryggande erforderliga åtgärder.

Då tillstånd att förfoga över virke, varom i 2 § förmäles, blivit sökt, äger skogsvärds-

styrelsen föranstalta om undersökning ä marken, om anledning därtill föreligger.

5 §•

1 mom. Skogsvärdsstyrelsens slutliga beslut i ärende, varom i i eller 2 § sägs, skall

sä fort ske kan sökanden bevisligen tillställas. Den, som med beslutet icke åtnöjes, äger

att däröver hos skogsvårdsstyrelsernas överrevision anföra besvär sist innan klockan tolv å
trettionde dagen efter det man av beslutet erhållit del, och skall underrättelse därom i be-

slutet meddelas.

2 mom. Över skogsvärdsstyrelsernas överrevisions beslut ma klagan hos Konungen i

vederbörande statsdepartement föras i den ordning, som för ekonomimål i allmänhet är

stadgad.

6 §.

Kostnaden för förrättning, varom i 4 § sägs, skall utgå av medel, som av skogsvärds-

styrelsen förvaltas; dock skall nödig hantlangning av sökanden utgöras.

I mom. Den, som utan skogsvärdsstyrelsens tillstånd bedriver avverkning i fall, då sådant

tillstånd jämlikt I § är erforderligt straffas med böter från och med tio till och med fem-

hundra kronor, och skall det avverkade virket, där det ligger å skogen kvar eller, om det

är bortfört, fortfarande är i avverkarens besittning, tagas i beslag och dömas förbrutet.

Undgår dylikt virke beslag, är den, som låtit verkställa avverkningen, skyldig att utgiva

ersättning med belopp, motsvarande dess värde.

Förfogar någon utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd annorledes än till gårdens beho\ över

virke, som blivit utan styrelsens tillstånd avverkat, äge vad i första stycket sägs motsvarande

tillämpning.
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Innefallar förfaramle, varom här är fräga. förbrytelse nuit allmänna strafflagen, skall vail

förut i denna paragraf är stadgat, ej vinna tillämpning; dock skall delägare i samfälld skog, som
genom sådant förfarande tillika missbrukat sin rätt i sanifiilligheten, liava förverkat vad å
lionom belöper av virke, vanned lian tagit brottslig befattning, samt där hans andel i virket

undgår beslag, därför utgiva ersättning efter ty här förut är sagt.

2 mom. Ar genom avverkning, som utan .skogsvårdsstyrelsens tillstånd bedrivits i fall,

<lå sådant tillstånd jämlikt I ^ är erforderligt skogens återvä.\t äventyrad, äger domstol på
därom förd talan föreskriva den, som låtit verkställa avverkningen, de åtgärder, vilka för

äterväxtens betryggande å den avverkade skogsmarken erfordras och utan oskälig kostnad
kunna verkställas, samt förelägga viss tid, inom vilken samma åtgärder skola vara fullgjorda,

vid äventyr att de eljest varda av skogsvårdsstyrelsen pä den försumliges bekostnad verk-
ställda. Ar av ägare avverkningsrätt upplåten till annan och har denne genom avverkning,
varom nyss är sagt, äventyrat skogens återväxt, ma jämväl ägare kunna meddelas enahanda
löreläggande; äge dock av den skyldige söka åter, vad han sålunda nödgas utgiva.

Förfogar någon utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd annorledes än till gårdens behov över
virke, som blivit utan styrelsens tillstånd avverkat, och är genom den avverkning skogens
återväxt äventyrad, eller har markägare uraktlåtit lämna sådan förbindelse, som i i § 2 mom.
andra stycket, sägs, äge vad förut i detta moment är stadgat, motsvarande tillämpning.

9 §

Kronobetjänte så ock skogsvårdsstyrelsen och de till dess biträde anställda tjänstemän äga
lika behörighet att åtala förseelser varom i 8 §, 1 mom. sägs, samt att med beslag belägga
virke, som skall anses förbrutet.

Varder ej inom sextio dagar, frän det beslag skedde, åtal i laga ordning anställt, vare
beslaget förfallet.

Angående åtgärder till återväxtens betryggande, varom i 8 § 2 mom. förmäles, tillkommer
det skogsvårdsstyrelsen att föra talan.

II §.

Böter, som enligt denna lag dömas, ävensom genom försäljning av förbrutet virke upp-
kommen behållning och enligt 8 § utdömd ersättning för virke, som undgått beslag,
fördelas lika mellan skogsvårdskassan och skogsaccisfonden i den kommun, där avverkningen
ägt rum.

Försäljes i beslag taget virke, innan det dömts förbrutet, skall till dess frågan därom
blivit slutligen avgjord, försäljningssumman nedsättas i riksbanken på sätt särskilt är stadgat

och vare om sådana medels insättning i riksbanken lag som i i6o § utsökningslagen sägs.

De av skogsvärdsstyrelsen i Uottlands län andragna svårigheterna vid tillämpning av nu-

varande Gottlandslag skulle huvudsakligen bestå däri att en avverkning, som uppgäves ske

för skogsmarks uppodling till trädgård, åker eller äng eller användande till byggnadstomt
eller annat likartat ändamål, men som i verkligheten skedde i syfte att exploatera skogen,

icke kunde förhindras, samt att först vid framställning frän markägaren eller avverkaren om
'

rättighet att få använda vid dylik avverkning utvunnet virke för annat ändamål än gårdens
liehov, skogsvärdsstyrelsen ägde föreskriva åtgärder till återväxtens betryggande. Pä så sätt

kunde skogsvårdsstyrelsen icke ingripa förrän skadan vore skedd, och vore även de i lagen

meddelade korrektiven mot ett obehörigt utnyttjande av för förenämnt ändamål medgiven
fri avverkning icke ändamålsenliga och verkade i varje fall allt för sent. Skogsvärdsstyrel-

sen hade därför velat uttala såsom ett önskemål, att vid fall av ovannämnd art skogsvärds-
styrelsen måtte kunna, innan tillstånd medgäves, fordra säkerhet för att skogsmarken äter-

försattes i skogbärande skick, därest ej densamma inom viss tid toges i bruk för angivet
ändamål.

För att kunna tillmötesgå denna skogsvåndsstyrelsens önskan har befunnits nödvändigt,
för det första att uppdela I § i tvänne moment för att skilja avverkningen för husbehov,
vilken allt fortfarande synes böra vara helt fri, och avverkning för skogsmarks uppodling
till trädgård, åker eller äng eller användande till byggnadstomt eller annat likartat ändamål,
vilken lojalt bedriven ävenledes synes böra vara helt fri, och för det andra att beträffande
sistnämnda slag av avverkning meddela sådan föreskrift, som i paragrafens 2 mom. andra
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stycket sägs, varigenom skogsvårdsstyrelsen beredes möjlighet alt i tvivelaktiga fall genast

vid avverkningens påbörjande kräva säkerhet för skogsmarkens återförsättande i skogbärande

skick.

I övrigt har i paragrafen vidtagits den ändringen att ur paragrafen uteslutits bestämmelsen

om att, då skogsvårdsstyrelsen meddelar tillstånd till avverkning, styrelsen äger föreskriva

de åtgärder, söm prövas erforderliga för äterväxtens betryggande, vilken bestämmelse över-

flyttas till 4 §.

2 §.

I likhet med den ändring, som härutinnan vidtagits i I ^ ha även här bestämmelserna

om föreskrift angående åtgärder för äterväxtens betryggande överflyttats till 4 §.

3 §

Här tillagda bestämmelser avse att binda skyldigheten att ombesörja äterväxt vid själva

fastigheten.

4 §.

Det tillägg, som här blivit gjort till denna paragraf är föl ut behörigen motiverat under
1 och 2 §§.

5 och 6 §§.

Här föreslagna ändringar hava föranletts av domänstyrelsens förslag om inrättande av en
skogsvårdsstyrelsernas överrevision.

8 §.

I 2 mom., andra stycket, beredes skogsvärdsstyrelsen möjlighet att anlita domstols för-

farande för det fall att vederbörande icke avlämnar sådan förbindelse, som omförmäles i I S,

2 mom.
Beträffande såväl nyssnämnda skogsvårdsstyrelsen tillagda befogenhet som också berörda

påföljd vid uraktlåtenhet att åtlyda bestämmelserna därom har domänstyrelsen den uppfatt-

ningen, att skogsvårdsstyrelsen med all önskvärd urskiljning kommer att i berört hänseende

handhava lagens tillämpning. Då det endast gäller att förebygga ett illojalt utnyttjande av

eljest fri avverkning för visst ändamål, och då det i de allra flesta fall torde röra sig om
relativt små arealer synes det domänstyrelsen fullt riktigt att lagen söker förebygga ett dylikt

utnyttjande av inedgiven frihet. Att för fall av tredska tillgripa avverkningsförbudet för att

frampressa förbindelsen att återställa marken i skogbärande skick, har styrelsen icke ansett

erforderligt med hänsyn till de allmänna principer, varpå Gottlandslagen är byggd.

9 och 1 1 §§.

Ändringarna i dessa paragrafer hava företagits för att bringa desamma i överensstämmelse

med motsvarande föreskrifter i den allmänna skogsvårdslagen.

I anslutning till vad domänstyrelsen förut anfört anser sig styrelsen här

böra hemställa, att de för enskildes skogar inom (iottlands län gällande be-

stämmelserna mätte, med av styrelsen nu föreslagna ändringar, fastställas att

gälla även för enskildas skogar pä Oland.

5) Lag angående skyddsskogar.

I ^. För bibehållande av skogar, vilkas bestånd erfordras till skydd mot
fiygsandsfält och fjällgränsens nedgående, eller där på grund av skogsmarks

belägenhet i havsbandet det kan befaras, att genom ovarsam avverkning sko-

gens äterväxt äventyras, må Konungen förordna att vederbörande rättsägare

med avseende å dispositionsrätten över skogen skola vara underkastade de

inskränkningar, som i denna lag stadgas.
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Förordnande, varom ovan sägs, må även meddelas av Kungl. Maj:ts bcfall-

ningshavande att gälla, intill dess Konungen i ärendet beslutit.

2 §. Avverkning för annat ändamål än fastighetens eller därmed sambru-

kad fastighets oundgängliga husbehov må bedrivas allenast efter utsyning och

stämpling av vederbörande skogsstatstjänsteman.

3 §. Skogsägare är berättigad att på en gäng erhålla utsyning i så stor

utsträckning, som med skogens återväxt och framtida bestånd är förenligt.

4 §. Utsyning sökes före den i april hos vederbörande jägmästare, och

åligger det denne att före den i påföljande oktober verkställa utsyning och

stämpla det utsynade virket. Tiden, då förrättningen beräknas skola äga rum,

skall genom förrättningsmannens försorg meddelas sökanden genom rekom-

menderat brev, som skall med posten avsändas senast tjugo dagar före för-

rättningen.

Vid sådan förrättning skall sökanden utgöra nödig hantlangning.

5 §. Anser förrättningsmannen nödigt, att vissa träd överhållas såsom frö-

träd eller att till skydd för återväxten avverkning till husbehov inom visst

område tillsvidare ej må äga rum, skall föreskrift härom lämnas vid förrätt-

ningen. Fröträden skola genom förrättningsmannens försorg förses med tyd-

liga märken och sådant område som ovan sagts å marken tydligt utmärkas.

Utan vederbörande skogstjänstemans tillstånd må sedermera avverkning av frö-

träden eller av skog inom dylikt område icke äga rum.

6 §. Innan förrättningsmannen avreser från stället, skall han mot be\is

utan lösen tillställa sökanden eller hans ombud protokoll över förrättningen.

Detta skall innehålla uppgift på det utsynade virkesbeloppets storlek samt an-

visning å de åtgärder tor skogsvårdens befrämjande å utsyningsområdet, som

må befinnas behövliga, och den tid, inom vilken åtgärder av dylikt slag böra

vara vidtagna. Ha föreskrifter lämnats om fröträds överhållande eller sådan

inskränkning i rättigheten att avverka till husbehov som i 5 § sägs, skall

utförlig uppgift lämnas beträffande fröträd, om deras antal och trakten för

deras förekomst, samt ifråga om område, där avverkning till husbehov ej må
under viss tid förekomma, om dess belägenhet och gränserna därför.

Protokollet skall förses med besvärshänvisning.

7 §. Den, som till annat ändamål än husbehov avverkar virke, vare plik-

tig att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som för utövande av kontroll

över avverkningen meddelas av vederbörande skogstjänsteman.

8 §. Ägare till mark, vara denna lag äger tillämpning, vare berättigad att

efter domänstyrelsens beprövande och i mån av härför tillgängliga medel er-

hålla anslag till utförande av skogsvård •— eller kulturåtgärder.

Vid beviljande av sådant anslag äger domänstyrelsen föreskriva villkor för

dess åtnjutande såsom beträffande sättet för användning därav eller skyldig-

het att underhålla därmed bekostade arbeten.

9 §. Den med skogstjänstemans beslut missnöjde må däröver föra klagan

genom besvär hos vederbörande överjägmästare före klockan tolv ä trettionde

dagen från den dag klaganden erhöll del av beslutet.

Klagan över överjägmästarens beslut må föras genom besvär hos domän-
styrelsen före klockan tolv ä trettionde dagen från den dag klaganden erhöll

del av samma beslut.

Den med domänstyrelsens beslut missnöjde må däröver hos Konungen föra

klagan genom besvär, som skola ingivas till jordbruksdepartementet före klor-
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kan tolv ä trettionde dagen från den dag klaganden erhöll del av samma
beslut.

I o §. Sker avverkning i strid mot de i denna lag meddelade föreskrifter,

vare straffet böter från och med tjugofem till och med tvåtusen kronor, och

skall det avverkade virket, där det ligger å skogen kvar eller, om det är bort-

fört, fortfarande är i avverkarens besittning, tagas i beslag och dömas för-

brutet. Undgår dylikt virke beslag, är den, som låtit verkställa avverkningen,

skyldig att utgiva ersättning med belopp, motsvarande värdet av samma virke.

Innefattar avverkning, varom här är tråga, förbrytelse mot allmänna straff-

lagen, skall vad förut i denna paragraf är stadgat ej vinna tillämpning ; dock

skall delägare i samfälld skog, som vid avverkning i strid med denna lag

tillika missbrukat sin rätt i samtälligheten, hava förverkat vad å honom belö-

per av det avverkade virket, samt där hans andel i virket undgår beslag, där-

för utgiva ersättning efter ty här förut är sagt.

Förbrytelse mot 7 § straffes med böter från och med tio till och med ett-

hundra kronor.

I I §. Rätt att i beslag taga virke, som skall anses förbrutet, tillkomma

allmän åklagare, samt den förvaltande och bevakande personalen vid skogs-

staten, men rätt att utföra åtal äge endast allmänne åklagaren. Har någon
av nämnda befattningshavare vid skogsstaten gjort beslag, skall han så snart ske

kan och senast inom fjorton dagar göra anmälan därom hos allmänne åklagaren.

Varder ej inom sextio dagar från det beslaget skedde åtal i laga ordning

anställt vare beslaget förfallet.

1

2

§. Virke, som enligt denna lag dömes förbrutet, skall av åklagaren

försäljas pä offentlig auktion så kungjord, som om auktion å utmätt lös egen-

dom är stadgat. Begär, innan frågan om virkes förverkande slutligen prövats,

virkets ägare, att försäljning skall äga rum, eller finner, på anmälan av åkla-

gare, överexekutor, att fara är för \irkets förstörelse, eller att kostnaden för

dess förvarande skulle bliva större än skäligt är, förordne övere.xekutor, att

virket skall säljas i den ordning nyss sagts; och skall i ty fall virkets ägare,

där han är känd och inom riket boende, eller, där han bor utom riket men
inom riket har känt ombud, som äger att för honom mottaga stämning och

avgiva svaromål, ombudet genom åklagarens försorg bevisligen underrättas om
auktionen minst åtta dagar, innan den hålles. Anmälan av åklagare, varom
här ovan sägs, skall vara åtföljd av fullständig, av två trovärdiga män styrkt

förteckning, utvisande virkets mängd och beskaffenhet.

13 §. Böter, som enligt denna lag ådömas, ävensom genom försäljning av

förbrutet virke uppkommen behållning och enligt 10 § utdömd ersättning för

virke, som undgått beslag, fördelas lika emellan skyddsskogsfonden i det län,

och skogsaccisfonden i den kommun, där av^erkningen ägt rum.

Försäljes i beslag taget virke, innan det dömts förbrutet, skall, till dess

frågan därom blivit slutligen avgjord, försäljningssumman nedsättas i riksban-

ken på sätt särskilt är stadgat; och skall en sådan medels insättning i bank-

inrättning gälla vad i 160 § utsökningslagen sägs.

14 §. Saknas medel till fulla gäldandet av böter, vartill någon enligt denna
lag fälles, skall förvandling ske enligt allmänna strafflagen,

1

5

§. Där större inskränkning i ägarens rätt att bruka skogen än i 2 §

sägs, befinnes vara av nöden, förordnar Konungen efter föregången undersök-

ning i varje särskilt fall om den inskränkning i förfoganderätten, som av
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omständii;lieterna påkallas. \'ill iigare, hellre iin att tåla föreskriven inskränk-

ning, avstå marken, skall den av staten lösas; i ty fall skola de angående

jords eller lagenhets avstående för allmänt behov givna föreskrifter äga mot-

svarande tillämpning.

i6 §. Beträttande de områden, därå jämlikt meddelade förordnanden lagen

angående skyddsskogar den 24 juli 1903 hittills ägt tillämpning, skall sä

anses som hade förordnande enligt 1 § meddelats.

Denna lag träder i kraft den , dock att de angående flygsandsfälten

i Hallands län nu gällande bestämmelser skola lända till efterrättelse, till dess

annorlunda varder av Konungen förordnat.

Allmän )iioth'en'iig.

1 sitt över skogslagstiftningskommitténs betänkande avgivna yttrande har

Kungl. Majtts befallningshavande i Norrbottens län uttalat, att skogshushåll-

ning inom stora delar av de områden, särskilt inom Jämtlands län, -iilka för-

klarats såsom skyddsskogar, icke vore en ekonomisk hantering. Detta utta-

lande anser styrelsen i rätt stor utsträckning hava fog för sig.

Skogen inom dessa områden har nämligen en helt annan uppgift än inom

andra orter, i det att den ej får utan vidare skördas, då den är mogen. Denna

uppgift sträcker sig vida utöver att enbart vara en inkomstkälla för ägaren.

Vidsträckta områden kräva skogens i viss mån orubbade fortbestånd för att

en trädvegetation där över huvud skall kunna förekomma. Även med hän-

syn till nederbördens fördelning och ytvattnets avrinning spela förekomsten

av skyddsskogarna en betydande roll.

Det är emellertid ej blott den inskränkning i avverkningen av dessa skogar,

vilken ägaren måste underkasta sig, som ger berättigande ät nyssnämnda ut-

talande att skogshushållning å skyddsskogarna icke vore en ekonomisk han-

tering, utan också de svårigheter och kostnader, som äro förenade med att

åstadkomma återväxt å dessa skogar.

Dessa svårigheter hava till stor del sin grund i de klimatiska förhållanden,

vilka inom sagda trakter äro rådande, men härtill komma även inverkan av

stormar och de nackdelar, som följa av en stundom grund och mager jord-

mån. Alla dessa omständigheter, vilka stundom var för sig kunna vara nog

så hinderliga för skogens föryngring föranleda, där de samverka till en sådan

behandling av skogen att för att rätt kunna taga hänsyn härtill erfordras en

ingående kännedom om desamma. Det gäller alltså beträffande dessa skogars

skötsel att hos dem, som omhänderhava densamma, skall finnas ej blott den

teoretiska kunskap, som erfordras för att kunna rätt bedöma alla dessa bio-

logiska faktorers olika inverkan utan ock en från det praktiska livet vunnen

erfarenhet om sättet att kunna neutralisera verkningarna av de svåra förhål-

landena.

Styrelsen har med det sagda i korthet velat framhålla, att riktig behandling

av skyddsskogarna är ett synnerligen svårlöst problem samt att missgrepp där-

vid kunna bliva ödesdigra. Det är därför av vikt att utsyningsförfarandet vid

avverkningar i skyddsskogarna lägges i fullt kompetenta händer, och synes

det styrelsen ofrånkomligt att endast avgångsexamen från skogsinstitutets högre

kurs eller skogshögskolans jägmästarekurs kan kvalificera för dylika arbeten,

och att man icke kan eftergiva kravet att varje avverkning inom skydds-
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skogarna, som icke avser fastigheternas husbehov, skall föregås av stämpling

av varje särskilt träd.

Emellertid kan det icke alltid vara tillfyllest att begränsa en skogsvårdslag

av skyddsskogslagens karaktär till att gälla endast sådana skogar, som erfordras

till skydd mot flygsandsfält och fjällgränsens nedgång, utan måste, såsom ock

frän en del håll gjorts gällande, krav framställas på en av staten kontrollerad

avverkning å marker belägna i havsbandet med där förekommande särskilt

exponerade lägen. Ehuru styrelsen är förvissad om att sådana områden icke

förekomma i någon större omfattning, har styrelsen emellertid ansett sig böra

för dylika områden föreslå enahanda bestämmelser som för skyddsskogarna.

Kommittén har ansett att jämväl skogar i exponerade lägen i allmänhet

skulle inrymmas under samma bestämmelser som skyddsskogarna.

Domänstyrelsen finner emellertid det ej påkallat att gä så långt. Med den

uppfattning styrelsen har om det verkliga behovet i förevarande avseende,

och dä det nu gäller en permanent lag, icke framtvingad av kristidsförhäl-

landena, har styrelsen ansett, att endast beträffande skogar i själva havsban-

det föreligger sådan risk vid fall av ovarsam a\verkning, att densamma måste

genom lagbestämmelser bortelimineras. .\tt såsom den provisoriska skogslagen

av år 1920 medtaga hela kustområden, har styrelsen icke ansett erforderligt

av den anledningen, att begreppet kustområde omsluter marker, å vilka det

ingalunda kan såsom generell regel sägas att återväxtmöjligheterna direkt äro

beroende av sättet för avverkningens utförande. I havsbandet däremot är det

i allmänhet av särskild vikt att avverkningarna utföras sä, att den spirande äter-

växten beredes det skydd, som erfordras för att densamma skall kunna utväxa

och utvecklas till gagnvirkesdimensioner. A de marker styrelsen nu avser är det

i regel ingen större svårighet att uppdraga plantor av våra allmänna barr- och

lövträd inom de särskilda arternas växtzoner, utan de verkhga svårigheterna

visa sig först då plantan vuxit över skyddet mot stormarna. Saknas detta

redan från början deformeras den unga plantan och utväxer sällan till annat

än vedvirkesdimensioner. I den män detta skydd är kraftigare och förefinnes

under en längre tid av plantans utveckling, ökas möjligheterna att erhålla

värdefullare utbyte av den unga skogen.

Dä 1903 års skyddsskogslag till sin egentliga innebörd varit en ren utsynings-

lag har styrelsen ansett lämpligt att nu föreslå dess komplettering med vissa

i sådant hänseende från lappmarkslagen hämtade bestämmelser.

Någon särskild inskränkning i skogsägare enligt nu gällande skyddskogslag

tillkommande rätt till fri avverkning för husbehov, har styrelsen icke ansett

vara av behovet påkallad, då erfarenheten hittills givit vid handen att dylika

avverkningar i regel icke få den omfattning, att de utöva någon menlig in-

verkan för den kvarstående eller närbelägna skogen.

Kj heller har styrelsen funnit nödvändigt att, såsom kommittén föreslagit,

stadga kulturskyldighet.

Jämväl i denna skogslag bör enligt styrelsens mening bestämmelser angående

skogsägares rätt till anslag ur skogsvärdskassan intagas. Skyddsskogarna äro

nämligen i högre grad än andra skogar i behov av dylika anslag, enär för-

yngringsätgärder här ställa sig betydligt kostsammare.

Då skyddsskogarnas bibehållande därjämte tjänar ett allmänt intresse, synas

de även av sådan anledning berättigade att erhålla anslag ur skogsvårdskas-

san för nyssnämnda ändamål.
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Sfiecicll motivering.

1 §.

Här angivas ik- skogar, vilka pä grund av sin belägenhet ocli övriga förhållanden böra

falla under lagen ävensom hur förfaras skall, då dylika skogar skola förklaras vara skydds-

skogar. Bestämmelserna härom ansluta sig så gott som helt till föreskrifterna i i § i lagen

angående skyddsskogar den 24 juli 1903, men har därutöver tillagts bestämmelser om att

skogar belägna i havsbandet jämväl kunna förklaras skola behandlas på samma sätt som

skyddsskogarna.

2 §.

I denna paragraf rcdogöres för arten av den inskränkning i dispositionsrätten över skogen,

som vederbörande rättsägare bliva underkastade och varom sagts uti I §.

3 §.

Här meddelade föreskrifter äro direkt hämtade från nu gällande skyddsskogslag.

4 §•

Hestämmelscrna i denna paragraf", som avse att för vederbörande meddela, huru utsyning

skall sökas och vad vederbörande förrättningsman har att iakttaga i fråga om tiden för ut-

syningens verkställande samt sökandens underrättande, äro hämtade från lappmarkslagen.

Sökandens skyldighet att utgöra nödig hantlangning har ansett lämpligt att särskilt fram-

hålla i detta sammanhang. I nuvarande skyddsskogslag saknas dylik föreskrift, vilket frän

skogsägarehåll vållat tvekan, huruvida sökanden eller staten skulle vidkännas denna kostnad.

I anledning härav synes dylik föreskrift vara befogad.

5 S-

Även bestämmelserna i denna paragraf äro till stor del hämtade från lappmarkslagen,

men har med hänsyn till inom skyddsskogarna rådande förhållanden ansetts nödigt att intaga

föreskrift om viss inskränkning uti markägaren eljest tillkommande rätt till fri husbehovs-

avverkning. Att fastighetsägarens intressen skulle bliva trädda för nära genom en dylik

inskränkning i hans rättighet att var helst han finner för gott uttaga sitt husbehovsvirke

synes icke behöva befaras, då i regel endast smärre områden torde komma att beröras härav.

Bestämmelserna i denna paragraf ansluta sig i allt väsentligt till 9 § uti lappmarkslagen,

endast kompletterade med hänsyn till den i 5 § meddelade föreskriften om att avverkning

till husbehov kan ä viss trakt tillsvidare förbjudas.

7 §

För utövande av behörig kontroll ä avverkning för annat ändamål än husbehov erfordras

här föreslagna bestämmelser, vilka ansluta sig till lappmarkens 1 1 §.

I anslutning till sin därom vid skillda tillfällen uttalade åsikt att de skogar, från vilka

skogsvårdsa\'gifler utgå, också böra erhålla andel i skogs\årdskassan, har .styrelsen även i

denna lag intagit i huvudsak samma bestämmelser, som styrelsen i detta avseende framlagt

uti 3 § i sitt förslag till lag angående värd av enskildes skogar. Den ändring, som här

vidtagits i andra stycket av paragrafen, har föranletts därav att skogstjänstemännen hava att

uppgöra förslag till de åtgärder, för vilka anslag må kunna begäras och att domänstyrelsen

ansetts böra besluta om anslagens tilldelande.

9 §.

I fråga om vädjorätt från den ena myndigheten till den andra har styrelsen upptagit lapp-

markslagens bestämmelser om huru besvär i dylika fall skola anföras.

10, II, 12, 13 och 14 §§.

Här avhandlade bestämmelser rörande ansvar för olovlig avverkning, överträdelse av före-

skrift, som meddelas för kontroll å verkställd utsyning, samt åtals- och beslagsrätt ävensom
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hur förfaras skall med virke, som dömts förbrutet, och förvandling av böter, då medel saknas

till deras fulla gäldande, aro hämtade från lappmarkslagen. Beträffande fördelning av böter

m, m. har styrelsen i huvudsak följt den provisoriska skogslagen, men, då skyddsskogarna

enligt styrelsens förslag icke komma att stå under skogsvårdsstyrelsernas inseende, synas de

från dessa skogar inflytande skogsvlrdsavgifterna böra för varje län, där skyddsskogar finnas,

bilda en särskild fond, kallad skyddsskogsfonden och ställd under domänstyrelsens förvalt-

ning, vilken fond bör erhålla den eljest till skogsvärdskassan ingående andelen i böter m, m.

Denna paragraf fortsätter under paragrafen uti nu gällande skyddsskogslag.

16 §,

Denna paragraf avser att nu föreslagna bestämmelser skola gälla för nuvarande skydds-

skogar.

Domänstyrelsen har härmed genomgått de skilda skogslagar, vilka enligt

styrelsens uppfattning böra antingen helt omarbetas eller kompletteras för att

den enskilda skogsvårdens fordringar må anses kunna bliva tillgodosedda i

fråga om föreskrifter beträftande själva skogshushållningen, I fråga om dessa

lagars handhavande har styrelsen förut omnämnt skogs\årdsstyrelserna, men
vill styrelsen nu övergå till att framlägga förslag till bestämmelser om dessa

styrelsers sammansättning och verksamhet.

6) Lag om skogsvårdsstyrelser.

Vid upprepade tillfällen har domänstyrelsen här förut framhållit att skogs-

vårdsstyrelserna även med hänsyn till arten av det uppdrag, som hittills varit

dem anförtrott, icke inom sig haft erforderlig sakkunskap representerad. Då
med antagande av en ny lagstiftning för enskildes skogar skogsvårdsstyrelserna

ställas inför nya och vidgade uppgifter, lärer det vara ofrånkomligt att till-

föra nämnda styrelser mera sakkunskap pä det skogliga området. Detta synes

domänstyrelsen bäst kunna ernås på så sätt, att skogsvårdsstyrelserna erhålla

ytterligare tvenne medlemmar, av vilka en med skoglig bildning utses av Kungl.

Maj:t och den andre, vilken skall hava a\lagt fullständig avgångsexamen från

skogsinstitutets högre kurs eller skogshögskolans jägniästarekurs, utses av de

övriga fyra ledamöterna i skogsvårdsstyrelsen, och vilken tillika skall vara

länsjägmästare. Beträffande ledamöternas mandattid och förfarandet i det fall

att inom landstingsområde finnes mer än ett hushållningssällskap, torde nu

gällande bestämmelser allt fortfarande böra komma till användning. Supplean-

ter till lika antal med ledamöterna böra utses för samma tid och på enahanda

sätt som dessa.

De i 3 § i nu gällande förordning angående skogsvårdsstyrelser intagna

bestämmelserna angående skogsvårdsstyrelsens beslutmässighet torde i huvud-

sak allt fortfarande böra gälla.

4 § innehåller i mom a, b, c och d vissa bestämmelser om skogsvärds-

styrelsens uppgift. Dessa lära i någon mån behöva omarbetas för att bringas

i överensstämmelse med vad domänstyrelsen i avsedda hänseenden föreslagit

beträffande skogsvårdsstyrelsens skyldighet att meddela föreskrift om avverk-

ningar m. m. dylikt.

De ytterligare bestämmelser, som angående skogsvårdsstyrelserna kunna
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erfordras, stå i direkt samband med det förhållande, i vilket dessa styrelser

komma att ställas till dem ö\erordnad myndighet.

I sådant avseende får styrelsen framhålla.

Det torde icke finnas någon med kännedom på området, som vill bestrida

att skogsvårdsstyrelserna under sin mer än femtonåriga tillvaro åstadkommit

mycket gott till den enskilda skogsvårdens fromma, och att dessa styrelser,

oaktat de haft att tillämpa en helt ny och i flera avseenden rätt ofullständig

lag, ändock kunnat i många avseenden uppnå goda resultat. Men huruvida

denna framgång är att tillskriva skogsvärdsstyrelsernas organisation och det

stora mått av självstyrelse, som tillerkänts den, därom torde meningarna vara

åtskilligt delade. Bristen på konsek\ens i lagens tillämpning har vid jäm-

förelse mellan de skilda skogsvårdsstyrelserna ofta nog varit ganska skarpt

framträdande. Domänstyrelsen har här förut, särskilt då frågan om tillsättan-

det av en skogsvårdsinspektör inom jordbruksdepartementet varit under be-

handling, funnit sig föranlåten att referera de uttalanden, som i de i ärendet

avgivna underdåniga yttrandena kommit till synes beträffande just skogsvårds-

styrelsernas olika tillvägagångssätt i fråga om handhavande och tillämpning

av 1903 års skogsvårdslag. Styrelsen har härvid uttalat, att man icke borde

kunna avvisa kravet på en enhetlig ledning av skogsvårdsstyrelsernas arbeten

samt en verklig och efiektiv kontroll därav. Särskilt har styrelsen framhållit,

att den enskilde borde beredas rättighet att från skogsvårdsstyrelsen få vädja

till högre instans och där få sina intressen beaktade.

Domänstyrelsen är visserligen icke blind för de stora utvecklingsmöjligheter,

som finnas på ett område, där ledningen tillerkänts ett ganska stort mått av

självstyrelse, men kan å andra sidan icke heller finna, att en styrelse eller

dess funktionärer skulle känna det såsom något för sig nedsättande eller så-

som ett hinder i sitt arbete att detsamma ställdes under offentlig ledning och
kontroll. Han må ock i detta sammanhang ej förglömma att de stora an-

slag, som årligen ställas till skogsvårdsstyrelsernas förfogande kunna anses så-

som statsanslag, vadan även frän det allmännas sida krav pä offentlighet och
offentlig kontroll över denna verksamhet må anses fullt berättigade.

Skogsägareförbundet har framlagt ett förslag till hur en överstyrelse för

skogsvårdsstyrelserna borde organiseras och därvid ifrågasatt, att densamma
skulle bestå av tre personer, av vilka ordföranden skulle besitta juridisk ut-

bildning samt utses av Kungl. Majit. De båda övriga ledamöterna skulle

vara skogligt bildade samt ävenledes utses av Kungl. Maj:t, den ene på för-

slag av landets skogsvårdsstyrelser på deras gemensamma tre årsmöten samt
den andre på förslag av representanter för skogsägarna i riket. Hos över-

styrelsen skulle vara anställda skogligt bildade inspektörer, vilka hade att i

orterna granska skogsvårdsstyrelsernas verksamhet samt förbereda och för

överstyrelsen föredraga de särskilda ärendena. Givetvis har skogsägareför-

bundet förutsatt, att denna centralstyrelse också skulle hava ett organiserat

kansli med den personal, som av omständigheterna påkallades.

Om man emellertid vill fasthålla vid kravet att den enskilde skall hava vädjo-

rätt till en dylik överstyrelse måste man också stadga skyldighet för skogsvårds-

styrelserna att meddela sina beslut skriftligen och att lämna besvärshänvisning.

Med den ökade arbetsuppgift, som skogsvårdsstyrelserna ovillkorligen skulle

erhålla, huru än den blivande lagstiftningen för de enskilda skogarna slutli-

gen kommer att te sig, torde det icke kunna undvikas att organisationen av
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en skogsvårdstyrelserna överordnad myndighet i enlighet med skogsägare för-

bundets förslag snart kommer att erhålla karaktären av ett fullständigt orga-

niserat ämbetsverk, helst som en sådan myndighet måste hava till uppgift

att bl. a. pröva och avgöra besvär över skogsvårdsstyrelsernas beslut samt ut-

öva ledning och granskning av skogsvårdsstyrelsernas åtgöranden.

En utväg att åstadkomma system och konsekvens uti skogsvårdsstyrelsernas

arbete och tillämpningen av skogslagarna voro ju, som från visst håll även

från privata skogsägares sida framhållits, att inom domänstyrelsen tillskapa en

särskild avdelning för vad som rör de enskilda skogarna och för desamma
gällande lagstiftning. För sådant fall borde inom domänstyrelsen anställas

ytterligare en överdirektör, vilken hade till uteslutande uppgift att besluta i

frågor angående de enskilda skogarna. Givetvis erfordrades även att inom
domänstyrelsen för ändamålet inrättades ytterligare en eller eventuellt flera

byråer med tillhörande personal, men skulle väl en dylik utbyggnad på
domänstyrelsen i varje fall föranleda mindre kostnader för det allmänna än om
ett särskilt centralt ämbetsverk skulle tillskapas för de enskilda skogarnas skull.

Ett sådant arrangement skulle helt visst befordra ett samarbete uti orterna

emellan skogsvärdsstyrelsernas och skogsstatens personal samt vara till fromma
för skogsvården i allmänhet.

För att emellertid vid ett tillämpande av det framkomna förslaget att låta

domänstyrelsen utgöra den skogsvårdsstyrelserna överordnade centrala myn-
digheten de enskilda skogsägarnas intressen skulle i största möjliga utsträck-

ning bliva tillvaratagna kunde det måhända befinnas lämpligt att ytterligare

en domänfullmäktig tillsattes, vilken skulle hava att närvara vid och deltaga

i alla beslut av mera principiell natur, som rörde de enskilda skogarna.

Skulle man äter se denna fråga uteslutande ur den synpunkten att domän-
styrelsen är ett affärsdrivande verk och att styrelsen av denna anledning icke

bör betungas med administrativ verksamhet, som icke har något sammanhang
med dess affärsrörelse, kunna givetvis starka skäl anföras emot förslaget att

domänstyrelsen skulle utgöra ifrågavarande högre instans. Domänstyrelsen

finner sig därför böra tillstjrka inrättande av en skogsvårdsstyrelserna över-

ordnad institution i viss anslutning till det av skogsägareförbundet framlagda

förslaget. En sådan institution, förslagsvis benämnd skogsvårdsstyrelsernas

överrevision, synes böra utgöras av tre medlemmar, av vilka två verkligt sak-

kunniga och såsom framstående skogsmän erkända personer utses av Kungl.

.Maj:t den ena såsom ordförande för en tid av sex år och den andra för tre

år samt den tredje hkaledes en erkänt framstående skogsman — vilken ej

får vara ledamot i någon skogsvårdsstyrelse — utses av skogsvårdsstyrelserna

ävenledes för en tid av tre är. Ordföranden i denna överrevision skulle be-

ständigt vara i tjänstgöring och åtnjuta så hög avlöning att för denna befatt-

ning det vore möjligt att vinna en verkligt duglig och för ändamålet fullt

lämplig person. De övriga tvenne ledamöterna, vilka jämte ordföranden

skulle hava till uppgift att utöva inspektion och granskning av skogsvårds-

styrelsernas arbeten, skulle tillkallas, då så erfordrades, för fattande av vissa

och mera viktiga beslut. Med biträde av juridiskt bildad sekreterare och er-

forderlig kanslipersonal skulle de löpande ärendena avgöras av ordföranden.

Överrevisionen skulle såsom besvärsinstans motsvara ett centralt ämbetsverk,

och besvär över överrevisionens beslut skulle följaktligen anföras hos Kungl.

Maj:t i vederbörande departement.
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Domänstyrelsen har den uppfattningen att en pä i huvudsak nu skisserat

sätt anordnad skogsvårdsstyrelserna överordnad instans ej blott skulle fylla sin

uppgift utan även emottagas med förståelse av nämnda styrelser. Overrevisio-

nen skulle därjämte hava till uppgift att i olika avseenden leda skogsvårds-

styrelsernas verksamhet.

Domänstyrelsen har visserligen haft under omprövning ett förslag att tvenne

revisorer skulle av Kungl. Maj:t förordnas med uppgift att granska såväl skogs-

vårdsstyrelsernas räkenskaper som också deras verksamhet i övrigt och där-

vid å ort och ställe inspektera av skogsvårdsstyrelserna företagna eller be-

slutade åtgärder. Då styrelsen förut uttalat att enligt styrelsens förmenande

det vore dels oundgängligen nödvändigt att besvärsrätt funnes över skogs-

vårdsstyrelsernas beslut, dels mindre lämpligt att länsstyrelserna utgjorde den

instans, där besvär av nyssnämnt slag finge anföras, bleve det \id tillämpning

av förslaget att tillsätta tvenne sådana revisorer följden att besvär över skogs-

vårdsstyrelsernas beslut måste anföras i vederbörande departement. Härigenom
skulle visserligen alla mål, sedan revisorerna blivit i de skilda ärendena hörda,

bliva avgjorda omedelbart i högsta instans, men skulle ett dylikt tillvägagående

medföra att en mängd obetydliga ärenden, vilka bort kunna avgöras av lägre

instans, komme att dragas inför Kungl. Maj:t, varigenom vederbörande departe-

ments arbete i hög grad skulle komma att tyngas.

7) Förordning ang. skogsvårdsavgifter.

Såsom den sista i raden av de lagar och författningar, vilka för vinnande

av en ändamålsenlig vård å de enskilda skogarna borde omarbetas eller kom-
pletteras återstår nådiga förordningen den 1 1 oktober 1 9 1 2 om skogsvårds-

avgift. För dess innehåll har styrelsen tidigare redogjort ävensom för de ut-

talanden, som inom riksdagen förekommo, då förslag till sagda förordning

behandlades. De principer, varpå denna förordning uppbyggts eller att dels

skogsvården i allmänhet vore i behov av understöd, dels att de skogsvårds-

avgifter, som pålades det avverkade virket borde komma de marker till godo,

varifrån detta virke avverkats, synas domänstyrelsen allt fortfarande i stort

sett äga giltighet. Emellertid hava förhållandena sedan är 191 2, då skogs-

bruket inom större delen av landet, såväl det enskilda som statens, beskatta-

•des i form av skogsvårdsavgifter, undergått vissa förändringar. Virkespriserna

hava stegrats och kommunikationerna förbättrats, varigenom skogstillgångar,

som förr varit värdelösa eller haft ringa värde, nu erhållit helt annan bety-

delse för trävaruindustrien. Vidare har genom den ändrade skattelagstiftningen

statens skogar numera bragts i full paritet i detta hänseende med de enskilda.

Allt detta gör att, även om man anser att nyssnämnda principer i huvudsak

allt fortfarande äga giltighet, förutsättningarna för deras tillämpning å olika

slag av skogar nu te sig helt annorlunda än år 191 2. I stort sett torde man
kunna påstå, att skogar, för vilka hushållningsplaner kunna med fördel upp-

rättas, äro av den storlek och beskaffenhet att skogsbruket å desamma kan

bära sina omkostnader, varför desamma i allmänhet icke äro i behov av under-

stöd. Under sådana förhållanden synas skogar av detta slag icke heller böra

erlägga skogsvärdsavgift. Till denna kategori av skogar böra hänföras dels

de allmänna skogar, från vilka avkastningen tillföres statens domäners fond,

kyrkofonden eller andra ecklesiastiska fonder, dels övriga statens skogar, dels
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skogar, vilka enligt styrelsens här förut framlagda förslag skulle lyda under

lag angående vård av kommuners m. fl. skogar dels ock häradsallmänningarna.

Jämväl de skogar, som äro underkastade utsyningstvång och för vilka till

statsverket erlägges gottgörelse för virkets utsynande, synas allt fortfarande

böra vara befriade från erläggande av skogsvårdsavgift. Domänstyrelsen vill

endast i förbigående erinra om att styrelsen förut tillstyrkt skogslagstiftnings-

kommitténs förslag att de emellan Västerbottens och Kopparbergs län belägna

skogarna under utsyningstvång, vilka för närvarande erlägga både utsynings-

avgift och skogsvårdsavgift, skulle befrias från den sistnämnda. Skälen var-

för denna kategori av skogar, vara dispositionen är inskränkt, skulle befrias

från erläggande av skogsvårdsavgift, hava närmare utvecklats vid antagande

av nu gällande förordning angående denna avgift och torde allt fortfarande

få anses äga giltighet.

De skogar, som alltså enligt styrelsens uppfattning böra erlägga skogsvårds-

avgift äro dels de vara lagen angående vård av enskildes skogar enligt sty-

relsens förslag skulle äga tillämpning, dels skogar på Gottland och Oland,

dels slutligen skogar, som falla under skyddsskogslagens bestämmelser.

Därest nu detta styrelsens förslag skulle godtagas och jämväl vad styrelsen

här lörut i laga form angående skyddsskogar föreslagit beträffande anvisande av

anslag till skogsvårdsätgärder, lärer det i en blivande förordning angående skogs-

vårdsavgift erfordras bestämmelser om dels att, där fastighet delvis faller inom
skyddsskogsomräde och i övrigt är underkastad bestämmelserna i lag angående

vård av enskildes skogar, skogsvårdsavgift skall debiteras särskilt för dessa

skilda delar av fastigheten, dels att från skyddsskogsområde härflytande skogs-

vårdsavgifter skola ställas till domänstyrelsens förfogande.

Härmed har styrelsen visserligen föreslagit högst väsentliga förändringar

uti nu gällande förordning angående skogsvårdsavgift ej minst i det hänseen-

det att de årligen inflytande avgifterna torde komma att avsevärt minskas till

sitt totalbelopp, särskilt därigenom att skogsvårdsavgift icke skulle utgå för

virke, som avverkats å statens m. fl. allmänna skogar. Domänstyrelsen är

emellertid icke övertygad om att fullt sä rikliga anslag till den enskilda skogs-

vården å skogar, vilka stå under skogsvårdsstyrelsernas uppsikt, äro behövliga

som de nu utgående. Om det nämligen förhäller sig sä som överjägmästaren

i Västra distriktet meddelat, att skogsvårdsstyrelserna kunnat anhopa fonder

eller reserver av skogsvärdsavgifter till ett sammanlagt belopp av mer än

3,000,000 kronor, är det tydligt att allt för stora belopp ställts till deras för-

fogande. I varje fall synes det domänstyrelsen icke vara farligt att slå in

på nu föreslagen väg, ty skulle på sä sätt erhållna skogs\ årdsavgifter icke

räcka till för den enskilda skogsvårdens understödjande, återstår ju alltid att

anvisa statsanslag härtill såsom för närvarande tillgår i viss omfattning. Ett

sådant förfaringssätt synes för övrigt vara mera rättvist än att såsom nu dels

betunga en gren av statens affärsverksamhet med att ensam utbetala ett sådant

statsindrag utan att på något sätt gottskrivas härför, dels pålägga vissa kate-

gorier skogar en beskattning, varav endast andra men icke de själva hava

någon nytta. Skogsvärdsavgifterna erläggas visserligen genom trävaruindu-

strien, men betalas ytterst och i sista hand av ägaren rill råvaran, vadan de
innerst äro en beskattning av skogsbruket.
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Härmed har styrelsen ocksä avgivit utlåtande över dels häradsallmännings-

lörbundets framställning om att häradsallmänningarna skulle vara befriade

från erläggande av skogsvårdsavgift, dels ock i fråga om skogsvårdsstyrelse-

mötets förvaltningsutskotts framställning av den 22 januari 1921 därom, att

skogsvärdsavgift jämväl skulle utgå för virke, som avverkas inom område för

städer, som icke tillhöra landstingsområde, och tillstyrkt den förra, men av-

styrkt den senare i vad avser en blivande lagstiftning härom. Intill dess

en sådan lagstiftning kommer till stånd torde av rent praktiska skäl någon
ändring i nu gällande bestämmelser i berörda hänseenden icke böra äga rum.

Vidare får styrelsen, beträffande Tegeforsverkens m. fl. förut omnämnda
underdåniga framställning därom att skyddsskogarna i Jämtlands län måtte bliva

delaktiga i skogsvårdskassan samt att de skogsvårdsavgifter, vilka från och
med ingången av år 1924 utgått för virke från sagda skogar, måtte redovisas

särskilt för att komma sagda skogar till godo såsom en skyddsskogsfond, i

underdånighet erinra om riksdagens till Eders Kungl. Maj:t den 9 april av-

låtna skrivelse i anledning av väckt motion angående fondering av de från

skyddsskogarna i Jämtlands län inflytande skogsvårdsavgifterna, över vilken

skrivelse domänstyrelsen den 20 maj 1921 avgivit underdånigt utlåtande.

'I"ill sist får domänstyrelsen ifråga om senast i detta sammanhang erhållna

nådiga remiss av den 21 april 192 1 angående länsskogvaktareförbundets

underdåniga framställning den 27 februari samma år i underdånighet fram-

hålla att styrelsen beaktat förbundets anmärkning beträffande användande av

ordet skogsbetjänt samt att styrelsen icke har något emot att i ett blivande

lagförslag benämningarna länsjägmästare och länsskogvaktare komma till an-

vändning.

Samtliga till ärendet hörande handlingar får styrelsen härmed överlämna.

I ärendets handläggning hava deltagit överdirektören, byråcheferna Giöbel,

Hermelin, Cassel, föredragande, och Johansson samt t. f. byråcheferna Maass
och .AminofT ävensom domänfiskalen, varjämte de båda domänfullmäktige del-

tagit i fråga på principbehandlingen.
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Klingl. Domanstvrelsen och KuNcr,. Soiialst\rklskn : Kortfattad handled»
ning med ritningar och beskrivningar för uppförande å skogarna
av skogsstugor, skogs- och flottningskojor m. fl. dylika bostäder ät

arbetare m. fl. inom skogsavverknings , flottnings- och kolningsverksam-

het. 7 3 sidor, 30 planscher. Stockholm 1921. Pris 2:50 kr. Kan
erhållas genom rekvisition frän Skogshärbärgesinspektören, Kungl. Social-

styrelsen, Stockholm.

Ovanstående arbete är resultat av Kungl. Majt:s uppdrag åt Domänstyrelsen

att i samråd med Socialstyrelsen och under medverkan av representanter för

arbetsgivare och arbetare inom skogsavverknings-, flottnings- och kolnings-

verksamhet utarbeta en kortfattad handledning för uppförande av bostäder ät

dessa arbetare under olika förhållanden. Såväl den egentliga texten, omfat-

tande 13 sidor, som byggnadsförslagen äro utarbetade i enlighet med gällande

författningar rörande härbärgen vid skogs- och flottningsarbeten, kompletterade

med Kungl. Socialstyrelsens anvisningar i berörda hänseenden.

De allmänna principer rörande bostädernas uppförande, deras storlek, be-

skaffenhet och inredning m. m., som lanceras i den inledande texten, överens-

stämma med de synpunkter, för vilka skogshärbärgesinspektören, jägmäs-

tare O. Wai.i.ner gjort sig till tolk, såväl vid inspektionsbesöken i skogarna

som i tal och skrift, och vilka i allt väsentligt torde hava mottagits med gil-

lande av arbetsgivarna och arbetarna*. Med dessa allmänna principer till

grund, blir det för arbetsgivaren en relativt lätt sak att förbättra och kom-

plettera en praktisk kojbyggnadstyp, som på en trakt vunnit insteg och blivit

omtyckt av arbetarna, så att den blir mera hygienisk, i görligaste mån be-

kväm och följaktligen ännu mera omtyckt av de inneboende. Häri har man
utan tvivel ett kraftigt medel i sin hand att höja skogsarbetarnes allmänna

standard.

Emellertid bör man gä försiktigt till väga och icke söka införa opraktiska

anordningar. Såsom sädana kunna räknas dels förslaget om golv i vinter-

kojor, förfärdigade av på uppåtvända sidan något avtäljda, 4" 35" rundslanor,

som inläggas tätt intill varandra och fastspikas, dels \adare föreskriften om
att förstänga öppningarna mellan britsarna och marken med glesa timmer-

väggar. Undertecknad har pä försök låtit inlägga slangolv i några kojor i

vinter, men har fått sin ofördelaktiga mening om dessa slags golv till fullo

bekräftad. Man var allmänt emot dem, och arbetarna funno desamma be-

svärliga att gä på, svära att hälla rena samt kalla. Man önskade hellre inga

golv alls. Likaledes "impopulär bland arbetarna är förstängningen av öpp-

' Se t. ex. O. Wallnf.r: Um vägar och bostäder på skogarna. Skogen, 1920.
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ningarna under britsarna. Visserligen kan det ej förnekas, att en del sopor

samla sig under britsarna, då öppningarna ej äro tillstängda, dock knappast

»annat avskräde», för att använda handledningens uttryck (sid. ii, fjärde

stycket). Damm och sopor torde emellertid förefinnas i mycket större grad

under sängar och möbler i mera permanenta boningsrum i närheten av rökiga

fabriker och dammiga landsvägar, utan att man officiellt reagerat häremot

genom några föreskrifter, t. ex. angående användning av elektriska damm-

sugare e. d. Det blir nämligen nära nog omöjligt att undvara dessa utrymmen

under britsarna i en skogskoja för 12 a 16 man, där skodon för ombyte, reserv-

verktyg, tomma eller fulla näver- och spänkimtar m. m. finna en naturlig och

undangömd förvaringsplats i den för övrigt med kläder och andra utrednings-

persedlar starkt belamrade kojan.

De efter den handledande texten införda ritningarna äro samtliga åtföljda

av fullständiga materialförslag och omfatta icke endast egentliga kojor, utan

även stugor, lämpliga för tjänstemän, arbetarkaserner, marketenterier, skogs-

stall o. d. Bland byggnadsförslagen återfinnas en mängd olika typer. Endast

beträffande manskapskojor för 8— 12 man skulle man kunnat önska ytterligare

ett par förslag, dock utan tvåmanstvåvåningsbritsar, men i stället med eld-

pall mitt i kojan. Plansch 1 1 upptager visserligen en manskapskoja för S

man utan tvåvåningsbritsar, men med en sammanhängande, etter ena lång-

sidan gående brits för samtliga inneboende och eldpallen mitt pä motsatta

långväggen. I texten (sid. 11, fjärde stycket) uttalas dock med rätta såsom

ett önskemål, att britsarna ej böra löpa utefter hela långväggarna utan lämp-

ligen avdelas på mitten genom anbringande av fönster mitt på väggarna samt

framför desamma bord och bänkar. Att arbetarna dessutom själva önska eld-

pallen mitt i kojan, torde vara allmänt känt och även att föredraga ur hygie-

nisk synpunkt. Tvåvåningsbritsarna äro slutligen varken trån kostnads- eller

bekvämlighetssynpunkt att föredraga framför de avdelade envåningsbritsarna.

Materialförslagen äro mycket fullständiga och motsvara i allmänhet, vad

man önskar kosta på för erhållande av goda, tillfälliga skogsbostäder, var-

vid helt naturligt kojans nyttiga livslängd bör medtagas i beräkningen. Ju

längre tid byggnaderna kunna användas vid inkomstbringande eller nyttigt

arbete, desto mer kan man nedlägga på deras utförande, utan att den årliga

amorteringen behöver uppgå till totala byggnadskostnaden för en koja, som

endast kommer till användning en enda vinter.

På grund av de dyrbara transporterna på länga skogsvägar har natursten

i största möjliga utsträckning föreslagits till murar o. d. Likaväl som dylik

med ekonomisk vinst kan ersättas med tegelsten vid uppförande av väl be-

lägna stugor och kojor i skogarna, torde det i många fall dessutom bliva

lönande ersätta det föreslagna byggnadstimret till väggar med sågat virke.

I motsatt fall äter får man bereda sig pä, att de i materialförslagen upptagna

slätspåntade brädpartierna till britsar o. d. få vika för kluvet och i skogen

tillyxat virke.

Oavsett nu anförda synpunkter måste varje vän av hygien och ordning i

den mängd av skogsstugor och kojor, som årligen bebos i vårt land under

längre eller kortare tid, med största intresse icke blott taga del av de värde-

fulla och samlade erfarenheter, som legat till grund vid författandet av ifråga-

varande arbete, utan även var och en på sin plats söka tillämpa dem för

ernående av bästa arbetsresultat i skogarna. M. N.

12. SkogivHrdsforrningcnt Tidskri/t ic)2i. Serien Ii.
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Kungl- Domänstyrelsen, Skogsstaten, Skogshögskolan och Statens

Skogsförsöksanstalt. Matrikel år 1921. Hakan Ohlssons boktryckeri.

Lund 1 9 2 I

.

På Kungl. Domänstyrelsens föranstaltande har glädjande nog en ny matrikel

över skogsstaten nyligen utkommit. Senaste dylika publikation såg dagen år

1 91 6. På fem är hinner mycket förändras inom en så .stor kår som skogs-

staten nu blivit.

Inom Kungl. Domänstyrelsen föreligga sålunda en mängd tjänste- och per-

sonalförändringar, överjägmästaredistrikten ha från 1 2 nu blivit 13, revirens

antal har ökats från 127 till 142, och enbart bland revirförvaltarna har avgång

och omsättning varit stor. Ännu större förändringar ha givetvis förekommit

bland assistenter och övrig extra personal. En ny matrikel var därför efter-

längtad, för att ej säga nödvändig, och önskligt vore, att ny upplaga i fram-

tiden kunde utgivas något oftare än hittills skett — låt oss förslagsvis säga

vartannat år.

Den nya matrikeln är i uppställning och utstyrsel sin närmaste föregångare

nästan lik. Innehållet torde få anses tillräckligt. Av allmänt intresse kunde

dock möjligen vara att få återse den i ett par äldre matriklar influtna för-

teckningen på avlidna tjänstemän, åtminstone för de sista decennierna. Kunde
en översikt av lönestaterna inpassas i en kommande upplaga vore även detta

välkommet.

Att förändringar, som skett efter den i januari 1921, ej hunnit inflyta torde

väl bero på tryckningstekniska svårigheter, ehuru tre månader synes vara en

rätt så rundlig tid (matrikeln distribuerades omkring den i april). Den enda

berättigade anmärkning, som skulle kunna göras mot det föreliggande arbetet,

är beträffande korrekturläsningen, och anser jag mig här böra påpeka en del,

låt vara i allmänhet smärre, fel i detta avseende, vilka framkommit vid en

flyktig granskning.

Sid. 35. Födelseåret för en assistent 1829! Skall vara 92.

Sid. 43. Persson, Paul Olinus (ej Olimus).

Sid. 44. Persson, Lass Halvar (ej Lars Halvar).

Sid. 62, 68, 71. Å Västra, Smålands och Södra distrikten finnas upptagna

resp. 9, I och 4 »extra jägmästare», av vilka åtminstone en del återfinnas

placerade på andra tjänster.

Sid. 69. Både Sunnerbo och Värends revir ha n:r 130; det senare skall

vara n:r 131.

Sid. 80. Trädgårdsmästare och preparator: C". Eklöf, ingen ålder etc. an-

given, liksom ej heller för O. Norin och E. Eriksson.

Sid. 81— 82. Statens Skogsförsöksanstalt synes vara totalt avglömd i registret

sid. 163. Samtliga skogsbiträden m. fl. återfinnas därför ej pä senare stället.

Föreståndarna finnas visserligen upptagna i personregistret, men med hänvis-

ning till deras befattningar som lärare vid Skogshögskolan etc.

Sid. 83. I förteckningen finnes upptagen Landberg, H. F. (86), längre

fram Sandberg, (1. J. (86). Den förre pensionerad, skall sålunda utgå ur

förteckningen.

Sid. 84. Linder »Skogsskoleföreständare» borde skolrevirets N:r gärna ut-

satts liksom för övriga revir. Samma anmärkning kan göras mot tablån sid.

4— 5, där skogsvårdsområdena förlorat sina nummer.
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Sid. 88. Hallgren, K. H., e. jägmästare i Gävle— Dala distrikt, vilken senare

benämning ej längre finnes.

Söderberg, Gustaf, assistent i Malingsbo revir. Såväl å sid. 46 som 157

angives Wickman, B. E. \V. vara assistent i sagda revir.

Sid. 127. Västerdidalarnes revir skall vara Västerdalarnes revir. Detta

uppgives äga »i huvudsak samma omfattning som yiwamiuh Transtrands revir».

Det senare reviret finnes ej mer.

Sid. 128. Grangärde revir uppgives likaledes ha »i huvudsak samma om-

fattning som tuivaiwide Västerdalarnes revir». Skall naturligtvis vara ^iom/önit-

vaiamk Västerdalarnes revin.

Sid. 155. Tåsjö och Sollefteå revir ha bytt nummer!

Sid. 160. »131. Värends revir: Malmnäs e. bev.-tr. benämnes Flisby.»

Skall tydligen vara: 129. Nässjö revir: Malmnäs etc. (framgår även å sid. 159).

Sid. 165. Ekbom, O., dubbelförd på tvänne rader.

Sid. 170. Enligt registret: Risberg, (i. E., sid. 88, men återfinnes i verklig-

heten å sid. 87.

Sid. 171. Sökjer-Petersen, E. J., dubbelförd pä tvänne rader.

För ett flertal kronojägare saknas beteckningen S. M. (silvermedalj för nit

och redlighet i rikets tjänst), där detta rätteligen bort angivas.

.\pril 1 92 I. E. G.

Th. .Askfrlkkn: Handbok för Nordisk Träindustri; Svensk Trävarutid-

nings förlag, Stockholm; tryckt hos Alm(|vist och Wiksell, Uppsala; 1,000

sidor; pris inbunden i klotband 50 kronor jämte porto.

Av dåvarande sekreteraren i Svenska 'l"rävareuxportföreningen utgavs år

19 13 Handbok för Nordisk Träindustri. Detta kalenderarbete har varit en

ytterst värdefull uppslagsbok för dem, som behövt inhämta upplysningar om
de nordiska ländernas träindustri, dess verk och anläggningar, personal, till-

verkningar och ekonomiska förhållanden m. m. Arbetet, som i övrigt under

senaste tid varit utgånget i bokhandeln, har emellertid småningom blivit

omodernt. Krigsåren hava nämligen medfört vittgående förändringar inom

trävaruindustien. Ett flertal företag ha nedlagts eller genom fusioner uppgått

i andra; ä andra sidan hava ett antal nya träindustriföretag tillkommit. Inom

de särskilda företagen ha moderniseringar och ombyggnader med koncentration

av driften verkställts. Personalförändringarna inom styrelser och tjänstemanna-

kårer äro legio, varjämte givetvis stora förändringar i de ekonomiska data

inträffat under krigsåren. Allt detta har gjort, att en ny upplaga av detta

arbete blivit ytterst behövlig. En sådan har jämväl nu utkommit, utarbetad av

samma utgivare som den förra.

Denna nya upplaga är uppställd efter i huvudsak samma grunder som

19 1
3 års handbok, men innehåller jämväl ett stort antal utvidgningar. Sålunda

hava uppgifterna om trävaruindustriens tillverkningar betydligt specialiserats;

för de skogsägande bolagen ha i flertalet angivits även de ungefärliga skogs-

arealerna. I övrigt meddelas såsom förut för de särskilda företagen deras

styrelser, personal, förädlingsverk, skeppningsorter, tillverkningar, skeppnings-

märken, aktiekapital, fonder, obligationslån, utländsk agentrepresentation m. m.

För vart och ett av de nordiska länderna finnes en s. k. allmän avdelning,

innehållande redogörelser för resp. lands skogs- och flottningslagstiftning, skog-

liga undervisnings- och försöksväsende, statsskogsförvaltning med ekonomiska
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och statistiska data rörande denna m. m. I en annan avdelning lämnas in-

gående redogörelser för de olika ländernas industriella sammanslutningar och
exjjortorganisationer inom skilda branscher.

Samtliga uppgifter om varje särskilt företag ha granskats av detta självt,

varför handboken får anses vara i varje detalj fullt pålitlig. Då densamma
därjämte är klart och överskådligt uppställd, torde den komma att utgöra en

ytterst värdefull uppslagsbok för dem, som av en eller annan anledning be-

höva autentiska och fullständiga upplysningar om vårt lands träindustrier. Arbe-

tets typografiska utstyrsel är vårdad.

S—r.

NYUTKOMNA BÖCKER.

Berättelse över Skogshögskolans verksamhet under år 1920. Stockholm 1921.

59 sid.

Bibliografisk förteckning över innehållet i Svenska Skogsvärdsföreningens pu-

blikationer 1902— 1919- Stockholm 1920. 288 sid. Finnes numera
bunden i tidskriftens vanliga originalpärmar för 1 7 kronor. (Lösa pärmar
2: 50 kr.).

BuLow, W.\ldem.^r: Naturskydd i Skåne. (Särtryck ur »Skånes Natur» 1921.)

Lund 1 92 1. 44 sid. 31 fig. och 3 planscher. Innehåller bl. a.: Gamla
träd i Skåne, Murgrönor i Skåne, Älg och kronhjort. Naturskydd i Skåne.

Petrini, Sven: Skogens betydelse för Sverige. Verdandis småskrifter 245.

Stockholm 1921. 44 sid. 13 fig. Pris i kr.

Lundberg, Gust.^^f och Sch.^ger, Nils: Erfarenheter rörande virkeskörning

med traktorer. (Sveriges Skogsägareförbunds cirkulär n:r'8 år 192 1).

Stockholm 1921. 19 sid. 4 fig. Pris 75 öre.

Helander, Karl H. A.: Några erinringar vid kvantitativ metylalkoholbe-

stämning. (Medd. frän Pappersmassekontoret n:r 30, '5 192 1). Stock-

holm 1 9 2 I

.

— Ligninundersökningar. I. Om sulfitlutens medelst koksalt utsaltbara

svavelhaltiga ligninsyror. (Medd. från Pappersmassekontoret n:r 29 5/,

192 i). Stockholm 1921. 7 sid.

— Ligninundersökningar. II. Om sulfitlutens medelst koksalt utsaltbara svavel-

haltiga ligninsyror. (Medd. frän Pappersmassekontoret n:r 31 ^5 1921.)

Stockholm 1921. 13 sid.

Program för Föreningens för Dendrologi och Parkvård exkursion den 17— 19
juli 1 92 1. Landskrona 192 1. 4 sid. Med omslag.

ScHOTTE, Gunnar och Wibeck, Edvard: Beskrivning av Skogsförsöksanstal-

tens försöksytor i trakten kring Brännberg och Avafors i Norrbotten.

Skogsförsöksanstaltens exkursionsledare III. Stockholm 192 1. 48 sid.

16 fig. och 7 tabeller. Pris 2 kr.

Svenska jordbrukets Årsbok, årg. III 1920. Stockholm 1920. 22 sid. 65 fig.

och 2 planscher. Aktiebolaget Chelius & C:o. Stockholm. Pris 6 kr.

Svenska Skogsvärdsföreningens is;de exkursion, vartill inbjudits Norsk Forst-

mandsforening och norska skogsägare. Program. Stockholm 192 1.

Numrerad bibliofilupplaga i 150 ex. 264 sid. 113 fig. Pris 30 kronor.

(Två exemplar finnas ännu till salu!) Vanliga upplagan. Pris 15 kr.
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Under förhopiming om vackert väder (tilläggsprogram till Programmet för

Svenska Skogsvärdsföreningens exkursion 192 1 å Jönäkers häradsallmän-

ning). Norrköping 1921. 3 sid. 16:0 å kartong.

Vetenskaplig forskning, .\rsbok 192 1. Utgiven av Folkuniversitetsföreningen.

Stockholm 1921. A. -B. Magn. Bergvalls förlag. 336 sid. Pris 10 kr.

Innehåller bl. a. Skogsvetenskap: Skogsskötsel av Gunnar Schotte, sid.

304—317; Skogsteknologi av Gunno K.innm.\n, sid. 317—320; Teo-

retisk skogsekonomi, skogsindelning och skogsupp-skattning av Svf.n Pe-

TRiNi, 320—325; Skogsbiologi av Lars-Gunn.ar Romell, sid. 326—336.

Bauer, Erwin: Die wiessenschaftlichen Grundlagen der Pflanzenziichtung.

Ein Lehrbuch fiir Landwirte, Gärtner imd Forstleute. Berlin 192 1. Ge-

briider Borntraeger. 1 1 2 sid. Pris bunden 2 5 mark.

v. BiNZER, D.: Insekten— Kalender. Lebensphasen und Frassperioden der

wichtigsten schädlichen Forstinsekten. 5 Aufl. Berlin 1920. Paul Parey.

2 färglagda tavlor. Pris 1.70 mark.

BiOLLEV, H.-E. : LAménagement des Förets par la méthode expérimentale et

spécialement la méthode du controle. Avec une Lettre-Préface de Roger

DucAMP. Paris och Neuchatel 192 1. Attinger Fréres. 90 sid. 4:0.

Pris omkr. 8 kr.

Cornell Forester. Published annually by the Cornell Foresters. Cornell

University. Vol. I. June 1920. Ithaca, New York. 60 sid. 16 fig.

Deam, Chas: Trees of Indiana. Indiana 1921. 317 sid. och 137 planscher.

Forer ved det 11. Almindelige danske Skovbrugsmode 21— 23 juni 192 1.

Kobenhavn 192 1. 72 sid.

Gaarder, Torbjörn cg Hagem, Oscar: Salpetersyredannelse i udyrket jord.

I. Orienterende analyser. (Meddelelse n:r 4 fra Västlandets forstlige

försöksstation). Bergen 1921. 172 sid. 32 fig. 4:0.

Gaver, Sig. : Die Holzarten und ihre Verwendung in der Technik. 2 Aufl.

Leipzig 192 1. Max Jänecke (Bibliothek der gesamten Technik 237).

Pris 27.50 mark.

HoPKiNS, A. D.: The Southern pine beetle. U. S. Dep. of Agr. Farmers

Bulletin 1188. Washington 1921. 15 sid. 5 fig.

HuFNAGEL, Leopold: Praktische Forsteinrichtung. 3 Aufl. Wien och Leipzig

1921. Wilh. Frick. 107 sid. Pris 7.50 mark.

KuNZE, M. F. : Hilfstafeln fiir Holzmassen-aufnahmen. 3. Aufl. Berlin 1921.

Paul Parey 33 sid. Pris bunden 11 mark.

Martin, J. T., Stene, A. E. och Sheals, R. A.: How to distinguish and

combat the white pine blister rust. (Rhode Island State Board of Agri-

cultur, Ent. Dep. Bull n:r i). 38 sid. 23 fig.

Metsätieteellisen Koelaitoksen Julkaisuja. — Meddelanden från Forstvetenskap-

liga försöksanstalten. (Communicationes ex instituto quaestionum tore-

stakium finlandire.) Elditae i, Helsinki 191 9. 319 + 56 sid. 13 kartor

och 84 fig.

2. Helsinki 1920. i 65 + i 5 + 102 + i i -f 29 + 6 + 38 + 5 sid. 9 plan-

scher och 35 fig.

3. Helsinki 1920. 30-f 8 + i 70 -<- 134-f i 7 + 7 i sid. 2 tavlor, 77
fig. och I större karta.
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MEDDELANDEN FRÅN SKOGSBIBLIOTEKET. N:o lo.

Ur bokförvärvet till Skogsbiblioteket, i jan.—31 mars 1921.

Allmän skogsvetenskap och skogsskötsel.

Australien. Woods and forest department. Annual progress report 1919— 20. Adelaide

1920. Fol.

Collins, J. F., Tree surgery. Washington 1920, 8:0. (L*. S. Departin. of agriculture.

Farmers' bulletin 117S.)

Darmstadt. Mitteilungen aus der Först- und Kameralverwaltung Hessens fur das Wirtschafts-

jahr 1916. Darmstadt 1920. 4:0.

Exkursion, Svenska Skogsvårdsföreningens, 1 921, till vilken norska skogsmän inbjudits. Stock

holm 1921. 8:0.

Gmunden. Forstverein fiir Oberösterreich und Salzburg. liericht Jahrg. 59 (1920). Gmun-
den 1920. 8:0.

Instruktion för hos skogsvlrdsstyrelsen i Stockholms län anställda skogsplantörer. Stock-

holm 1921. 8:0.

London. Forestry Commission. British Empire Forestry Conference 1920. London 1921.

8:0.

Mattoon, W. R., Forestry and farm income. Washington 1920. 8:0. {U. S. Departm. of

agriculture. Farmers' bulletin II 17.)

Mountain outings on the Rainier National Forest. Washington 1920. 8:0. (U. S. Departm.
of agriculture. Dep. cir. 103. Contrib. from the Forest service.)

Mötet mellan skogsvärdsstyrelserna i riket hållet i Stockholm 24—26 november 1920. Stock-

holm 2921. 8:0.

National Forest, The Washington. A vista in the Cascades. Washington 1920. 8:0.

(U. S. Departm. of agriculture. Dep. cir. 13?. Contrib. from the Forest ser\'ice.)

NlRSCHL,
J., Die Forstwirtschaft in Niederländisch-Indien. Leipzig 1920. 8:0 (Auslands-

wirtschaft in Einzeldarstellungen. Herausgegeben vom Auswärtigem Amt. Bd. 6.)

Opperman, a., Ett 50-tal separat. (Gåva av förf.)

RiKLi, M., Die Arve in der Schweiz. Ein Beitrag zur Waldgeschichte und Waldwirtschaft

der Schweizer Alpen. T. i— 2. Zilrich 1909. 4:0. (Neue Denkschriften d. Schweiz.

naturf. Gesellschaft. Bd 44.)
Skogsveckan. 7— 12 mars 1921. Program. Stockholm 1921. 8:0.

Tharandt. Versammlung des Säcbsischen Forstvereines. Bericht. 58 {1920). Tharandt
1920. 8:0.

Vacation on the White Mountain National Forest. Washington 1920. 8:0 (U. S- Departm.
of agriculture. Dep. cir. loo. Contrib. from the Forest service.

Skogsindelning och skogsuppskattning.

Dalgas, J. M., Tilvaskst og Udbytteoversigter över danske Skovtrjeer. Udg. af den Kgl.

Veterinasr- og Landbohojskole. Köbenhavn 1920. S:o.

Jacobson, T., Tabell för ungefarlig beräkning av kubikmassetillväxten av skog. u. o.

1921. 8:0.

Lindblad, O., Kuberingstabell för rotstående skog. Med anvisningar. Stockholm 1 921.

8:0.

Prytz, C. V., Trjemaalings- og Tilvjekstlsere. Grundlag for Forelsesninger pä Den Kgl.

Veterinser- og Landbohojskole. Köbenhavn 1920. 8:0.

Taksering av Norges skogar utfört av Landsskogtakseringen. L Dsttbld fylke. Hamar
1920. 8:0.

Skogsteknologi.

Baker, R. T., The hardwoods of Australia and their economics. Sydney 1919. 4:0.

(Techn. education series. No. 23. Techn. Museum. New South Wales.)

Bersch, J.. Die Verwertung des Holzes auf chemischem Wege. 3:e gänzlich neu bearb.

.-\ufl. von W. Bersch. Wien und Leipzig 1921. 8:0.

Brush. W. D., Utilization of sycamore. Washington 1920. 8:0. (U, S. Departm. of agri-

culture. BuU. No. 8S4. Contrib. from the Forest service.^

Ekdahl, O. Z., Enkla typer för mindre vägbroar af trä och sten. Stockholm u. å. Fol.
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Forest trails and highways on thc mountain region. Washington 1920. 8:0. (U. S. De-

partm. ot agriculture. Dep. cir. 105. Contrib. from the Forest service.)

Hagelfki.t, -V. Cl., Tabeller för beräkning af massor vid jordarbeten för järnvägar, lands-

vägar och diken. Stockholm 1900. 8;o.

Handledning, Kortfattad, med ritningar och beskrivningar för uppförande å skogarna av skogs-

stugor, skogs- och flottningskojor med flera dylika bostäder åt arbetare med flera inom

skogsavverknings-, tlottnings- dch kolningsverksamhet. Enligt särskilt K. Maj:ts upp-

drag utg. av K. Domänstyrelsen i samråd med K. Socialstyrelsen. Stockholm 1921.

4.0.

KlENiTZ, M., Ett lotal separat. (Gåva av förf.)

NORDQUIST, M., Kuberingstabell för resmilor i metermått. Falun 1910. S:o.

Waldenström, G. F., Handbok för utstukning av kurvor å järnvägs och landsvägslinjer

lämpad efter metersystemet. 3:e oförändr. uppl. Stockholm 1910. 8:0.

WiLDA, H., Das Holz. Aufbau, Eigenschaften und Verwertung. 2:e, uuigearb. Aull. Horlin

und Leipzig 1920. S:o. (Sammlung Göschen 459.1

Skogslagstiftning, skogspolitik och skogshistoria.

Al.MQLIST, J. .V., Graningeverkcn. Historisk skildring. -Stockholm 1909. 4:0.

Amilon, J. a., Sveriges pr-istskogar. En skoglig och administrativ utredning. Utarbetad

efter uppdrag av Kyrkofondskommitlén. Stockholm 1920. S:o.

Andersson, N., Skogarna och träindustrien. Utredningar och socialiseringsförslag. Bor-

länge 1920. 8:0.

Betänkande, Und., avg. av den av Kungl. Maj:t den 3 oktober tillsatta kommitté rör. reg-

lering av Statens ämbetsverks och myndigheters löneförhållanden m. m. 62. Utred-

ning och förslag beträffande ny definitiv lönereglering för befattningshavare vid stats-

departement och centrala ämbetsverk. .Stockholm 1920. S:o

IsE, J., The United States forest policy. New Haven and London 1920. 8:0.

Lag, Sveriges rikes. 42 uppl., utg. av Hj. Westring. Stockholm 1921. S:o.

Svanö Aktiebolag 1867— 1917. Stockholm 1917. 4:0

Försöksväsen.

Berlin. Die biologische Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft. Mitteilungen H. 18.

Berlin 1920. S:o.

Medan (Sumatra.) Deli Proefstation. 8:0.

BuU. I— 7, 9— 12. 1914— 19.

Meedelingen Ser. 2. i— 16. 1918— 20.

Jaarg. 10:1— 10. 1916— 18.

Vlugschrift 1 — 6. 1920— 21.

Washington. The Smithsonian institution. Annual report 1918. Washington 1920. 8:0.

Undervisning.

Berättelse om Jernkontorets kolareskola vid Nyhammar är 1920. Norrköping 1921. 8:0.

Berättelse över verksamheten vid K, Veterinärhögskolan under läsåret 1919— 20. Stockholm

1920. 8:0.

Föreläsningar och övningar vid Stockholms högskola. Vårterminen 1921. Stockholm 1921.

4:0.

Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Begriindet von R. Kukula und K. Trubner. Jahrg:

35 (1921). Berlin und Leipzig 1921. 8;o.

Skogshögskolans katalog. Vårterminen 1921. Stockholm 1921. S:o.

Botanik.

Arkiv för botanik utg. av K. Sv, Vetenskapsakademien. Bd. 16. Stockholm 1921. 8:0.

Arkiv, Dansk botanisk. Bd. 3 Nr. I, f., Bargesen, F., The marine algae of the Danish

West Indies. P. Hl, Rhodophyceae. (6). Köbenhavn 1920. 8:0.

AscHERSoN, P. und GRiEBNER, P., Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Lief. loi. Leip-

zig 1 92 1. 8:0.

Bulletin de la Société dendrologique de France. No. 38. Paris 1921. S:o.

CoRREVON, H., Unsere Bäume. Berne 1920. 8:0.

DouGLASS, A. E., Climatic cycles and tree-growth. A study of the annual rings of trees

in relation to climate and solar activity. Washington 1919. 8:0.
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Ecology, continuing The Plant World. Official publication of the Ecological Socicty of

America. Published in cooperation with the Ecological Society of America by the

Brooklyn ^botanic Garden. Vol. i (1920). Brooklyn, N. Y. 1920. S:o.

Lustgården. Årsskrift för Föreningen för dendrologi och parkvård. Arg. i. (1920). Lands-

krona 1920. 8:0.

Mitteilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft 1920. Langensalza 1920. 8:0.

Vegetationsbilder, herausgegeben von G. Karsten und H. Schenck. Reihe 13 : 7. Jena

1920. 4:0.

Zoologi

Arkiv för zoologi, utg. av K. Sv. Vetenskapsakademien. Bd. 12:3—4, 13:1— 2. Stock-

holm 1920. 8:0.

Baker, A. C, (Jeneric classification of the Hemipterous family Aphididse. Washington
1920. 8;o. (U. S. Departm. of agriculture. Bull. No. 826. Contrib. from the Bureau
of Entomology.)

Brehm, a., Djurens liv. 4:de fullst. omarb. och tillök, uppl. i svensk översättning och be-

arbetning utg. av A. Behm. . Bd. i. Stockholm 1920. 8:0.

Brooks, F. E., Roundheaded apple-tree borer: its life history and control. Washington
1920. 8:0. (U. S. Departm. of agriculture. Bull. No. 847. Contrib. from the Bureau

ot Entomology.)
•, Spotted appletree borer. Washington 1920. 8:0. (U. S. Departm. of agriculture

Bull No. 886 Contrib. from the Bureau of Entomology.)
•

, Pear borer. Washington 8:0. (U. S. Departm. of agriculture. Bull No. 887. Contrib.
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Omgoranisationen av den finska statsforstförvaltningen.

Den I juli inne\arande år trädde den nya förordningen av den 3 juni

detta år angående forsttör\ altningen i Finland i kraft, sedan Riksdagen be-

viljat de i och för verkställandet av ifrågavarande omreglering erforderliga

medlen. Denna förordning innebär en grundlig reformering av forstväsendet,

vilket i huvudsak förblivit så gott som oförändrat under de 60 år, som för-

gått, sedan detsamma grundades och dess verksamhet ordnades dels genom
kungörelsen av den 7 och dels instruktionen av den 13 maj år 1859. Dessa

tvenne förordningar hava nämligen i själva verket varit gällande ända tills

nu, om ock visserligen under tidernas lopp särskilda speciella instruktioner

för forststyrelsen, för skogsarbetsledare och för skogvaktare utfärdats. Med
den storartade utveckling, statens skocjshushållning isynnerhet under de tvenne

senaste decennierna undergått, kunde densamma ej längre vara betjänad av

ett så pass gammaldags system, som det år 1859 grundlagda, vilket, såsom

redan nämndes, med smärre ändringar och tillägg varit gällande ända intill

dess den nya förordningen nu emanerade. Forstförvaltningens verksamhet har,

sedan grunden till stats forstväsendet lades, mera än tiodubblats och blivit av

allt mångsidigare art. Det skulle utan tvivel föra oss alltför långt och utan-

för ämnet för denna uppsats att redogöra för de mångahanda och betydelse-

fulla uppgifter, vilka den finska statsforstförvaltningen numera har sig före-

lagda. Vi vilja endast här, såsom exempel på den utveckling statens skogs-

hushållning haft, nämna, att då inkomsterna och utgifterna från statsskogarna

under de första årtiondena rörde sig om hundratusentals mark och ännu i

början av igoo-talet räknades blott i miljoner, uppgingo inkomsterna år 1920
till c:a 136 miljoner och utgifterna till c:a 65 miljoner mark. Särskilt har

den av statsforstförvaltningen bedrivna affärsverksamheten, vilken ännu år

1908 var helt obetydlig, gått framåt med stora steg. Med sina export-

sågar, sina talrika vedsågar och framför allt genom sin nästan över hela landet

i stor skala bedrivna brännveds- och annan anskaffningsverksamhet är stats-

^erket i själva verket i detta nu den ojämförligt störste idkaren av trävaru-

rörelse i landet.

Förslaget till ny förordning angående forstförvaltningen uppgjordes av en

enkom härför den 1 6 augusti år 1 9 1 8 tillsatt kommitté, vilken jämväl ut-

arbetat ett förslag till instruktion för nämnda förvaltning och vilket förslag

i allra närmaste framtid även det torde vinna vederbörlig stadfästelse. Ord-

förande för och förövrigt den i allo ledande själen uti denna kommitté har

varit överdirektören vid forststyrelsen prof. A. K. Cajander. Kommitténs be-

tänkande och förslag till förordning, vilket förelåg färdigt allaredan i september

är 19 19, fastställdes såsom redan nämndes den 3 juni innevarande år med
några smärre ändringar.
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Vi gå i det följande att redogöra för det huvudsakliga av innehållet uti

den nya förordningen. Behovet av en längre genomförd och på samma gång

mera ändamålsenlig arbetsfördelning inom forstförvaltningen hade allt mera

gjort sig gällande i den män dennas verksamhet utvidgats och specialiserats.

Samtidigt gav även den stora anhopningen utav ärenden av mer eller mindre

sekundär betydelse uti forststyrelsen vid handen, att en större decentralisation

inom forstförvaltningen var absolut nödvändig. Dessa tvenne syftemål har

man därför sökt så vitt möjligt sträva till vid den nu skedda reorganisa-

tionen. Uti forststyrelsen har en bättre fördelning och specialisering av arbetet

vunnits på så sätt, att densamma fördelats på tvenne sektioner: sektionen för

slatsskogariia och sekttotien för privatskonarna. A den förra ankommer det »att

vårda och förvalta forststyrelsen underlydande, staten omedelbart tillhörig jord

och övrig egendom samt att handhava ledningen av den skogshushållning

och förädling av skogsalster, som bedrives för statens räkning». Sektionen

för privatskogarna åligger det åter satt hava uppsikt över samt övervaka

under enskild och samfälld förvaltning stående skogar för så vitt om dem ej

är annorlunda föreskrivet, verka för befrämjande av den privata skogshus-

hållningen samt handlägga ärenden angående privatskogarna ». Arbetsfördel-

ningen har vid forststyrelsen vidare genomförts så, att dessa sektioner i sin

tur vardera delats i ett antal jämförelsevis självständiga avdelningar, vilka var

och en representera sitt speciella verksamhetsgebit och vilkas tjänstemän ligga

inne med specialinsikter, en var pä sitt område. A avdelningarna tillkommer

beslutanderätten chefen, men är denne även närmast ansvarig för avdelningens

verksamhet.

Chef för forststyrelsen är såsom tidigare överdirektören, vilken är ansvarig

för forstförvaltningens handhavande i dess helhet. Överdirektören biträdes av

en biträdande överdirektör, vilken i samråd med överdirektören har vården

om skogshushållningens planmässiga utveckling i landet.

En avsevärd decentralisering vid handläggning av ärendena i forststyrelsen

har vunnits därigenom, att beslutanderatten över en hel del dylika, vilka

tidigare avgjorts av överdirektören, numera tilldelats avdelningarna. Enahanda
är även fallet med en betydande del även av sädana ärenden, vilka tidigare

behandlats vid forststyrelsens sammanträden. Nyttan av denna decentralisa-

tion är ej obetydlig, ty de centrala förvaltningsorganen, d. v. s. överdirektören

och kollegierna bliva härigenom i tillfälle att mera sysselsätta sig med verk-

ligt viktiga ärenden och kunna även lättare nu än förut, dä de voro över-

hopade med ärenden av sekundär betydelse, vinna en klarare överblick över

forstförvaltningen i dess helhet.

För handläggning av viktigare ärenden sammankomma forststyrelsens sek-

tioner på kallelse av överdirektören till sammanträde, varvid förhandlingarna

ledas av överdirektören eller hans ställföreträdare. Såsom röstberättigade med-
lemmar deltaga i sammanträdena förutom överdirektören och biträdande över-

direktören, avdelningscheferna. För handläggning av ärenden, vilka beröra

såväl statens som den privata skogshushållningen, sammankomma forststyrel-

sens båda sektioner till gemensamt sammanträde.
Sektionerna äro indelade i avdelningar på följande sätt. Sektionen för

statsskogarna består av fyra avdelningar, nämligen: taxaiionsavdelningen, av-

delningen för stats/ordamas disposition, ingenjörsavdelningen och affärsavdelningen.

Avdelningarna, vilka envar förstås av ett forsträd, hava sig nedan angifna
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uppgifter förelagda och omfatta följande tjänstemän. Taxationsavdelningen,

till vilken höra tvenne skogshushållningsrevisorer, åligger att för forstligt ända-

mål kartlägga statens jordar, taxera statsskogarna och för dem uppgöra hus-

hållningsplaner. Avdelningen för statsjordarnas disposition handlägger ären-

den rörande dispositionen av forststyrelsen underlydande statsjordar samt för-

värvande av skogsmark för statens räkning. Avdelningen, vilken omfattar

tvenne forstmästare och en agronom, bör bl. a. även hava tillsyn över stats-

skogarnas bevakning. Ingenjörsavdelningen äger planlägga och iståndsätta

flottleder och vägar, vilka äro behövliga för statens skogshushållning, att ut-

föra anläggningar för transport av virke och husbyggnader samt att torrlägga

vattendränkta marker m. m. Till densamma höra: en väg- och vattenbygg-

nadsingenjör, en forstingenjör och en mossuttorkningsingenjör. Affärsavdel-

ningen, vars uppgift, såsom redan namnet angiver, är att sköta affärsverksam-

heten vid statens skogshushållning, består av fyra direktörer, nämligen: en

för träförädlingsverksamheten, en för virkesanskaffningsverksamheten, en för

trävaruförsäljningsbyråerna samt en för skogsförsäljningsverksamheten, och bi-

trädas dessa av biträdande direktörer. Till avdelningen hör bokförare och

övrig nödig kontorspersonal.

Sektionen för privatskogarna består av tvenne avdelningar, nämligen: av-

delniiioen för privatskognrnas övenmkande och vilken det även åligger att hava

omsorg om forstundervisningen samt avdelnvigen för bostälh- och samfällighels-

skogatnas vård. Såsom chef för vardera avdelningen är en överinspektör.

Till den senare avdelningen höra dessutom tvenne inspektörer för privatskogarna.

Dä vi ytterligare tillägga, att forststyrelsens båda sektioner hava ett gemen-

samt kansli, ett räkenskapskonlor och ett statistiskl kontor med i huvudsak samma
inre organisation som avdelningarna i allmänhet, samt att forststyrelsen er-

hållit självständigt räkenskapsväsende, vilket sistnämnda naturligtvis med hän-

seende till forstväsendets betydande aff'ärsverksamhet redan under en längre

tid visat sig vara av behovet synnerligen påkallat, hava vi redogjort för det

mest väsentliga uti reorganisationen av den forstliga centralförvaltningen.

Omregleringen har dock icke lett till en nödig decentralisering enbart inom
forststyrelsen. Avgöranderätten till en hel hop mindre viktiga ärenden,

vilken tidigare tillkommit statsrådet, har även tilldelats forststyrelsen. Decen-
tralisationen har ock utsträckts till distriktsförvaltningen, uti vilken för övrigt

högst betydande förändringar vidtagits. En mängd ärenden och speciellt

sådana, vilkas handläggande framförallt förutsätta lokalkännedom, hava från

forststyrelsen överförts pä distriktförvaltningen, som därigenom erhållit en

något självständigare ställning än förut.

De huvudsakligaste förändringarna inom distriktförvaltningen äro följande.

1 stället för den gamla överforstmästareinstitutionen, vilken i den mån för-

hållandena utvecklat sig småningom blivit allt mera omöjlig, inrättas fyra

särskilda distriktskontor, nämligen: ett för västra Finland, ett för östra Fin-

land, ett för Österbotten och Uleå- samt Ijoälvområden samt ett för Norr-

botten och Lappland. Respektive distriktskontor skola hava sitt säte: i Tammer-
fors, i Viborg, i Uleåborg samt i Rovaniemi och handhava vart och ett

sitt distrikts angelägenheter. Distrikten äro i sin tur indelade uti inspektions-

distrikt. Distriktskontoren, vilka stå under överdirektörens inseende, förestås

av en distriktschef, vilken äger bestämmanderätt i kontorets angelägenheter.

Dess tjänstemän äro distriktsinspektörerna, en för varje inspektionsområde.
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Till distriktskontoret höra vidare: en skogshushållningsrevisor, vilken, under-

lydande forststyrelsens taxationsavdelning, förstår en inom varje distrikt in-

rcättad taxationsbyrå, en forststyrelsens riikenskapskontor underlydande distrikts-

kamrerare, vilken äger ombesörja distriktets likvider och övervaka dess pen-

ningerörelse samt en distriktskassör, vilken handhar distriktskontorets kassa.

Inom den lokala förvaltningen eller inom revirförvaltningen hava jämförelse-

vis fä förändringar vidtagits. Av dessa må framförallt här nämnas, att revir-

forstmästarenas tjänstebefogenhet något utvidgats. Bl. a. har dem tillerkänts

rätt att antaga skogvaktare.

Av helt och hållet eller delvis ändrade, allmänna bestämmelser angående

tjänstemän och betjänte vid forstförvaltningen må här annoteras följande.

Den mindre omtyckta forstkonduktörstiteln har ersatts med benämningen

extraordinarie forstmästare. För erhållandet av ifrågavarande titel fordras

y förutom vid universitet eller behörig högskola avlagd forstexamen samt sund

kroppsbyggnad jämte tillfredsställande syn och hörsel, minst ett års praktik i

för ändamålet lämpligt revir ävensom därefter å forststyrelsen avlagd forstlig

ämbetsexamen». Såsom kompetensvillkor för erhållande av tjänst eller be-

fattning vid forstförvaltningen stadgas bl. a. »att vederbörande i sin tidigare

verksamhet ådagalagt sådan skicklighet och förmåga, som ett framgångsrikt

handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter». Beträffande över-

direktören, biträdande överdirektören samt alla övriga innehavare av chefs-

poster stipuleras därutöver, att dessa böra äga erkänd organisationsförmåga. —
Överdirektörs-, biträdande överdirektörs- och chefstjänsten vid forststyrelsens

affärsavdelning äro av avtalsnatur och besättas för 5 år i sänder. För dessa

ävensom för övriga på grund av avtal vid forststyrelsen anställda arvodes-

tjänstemän gäller 6 månader samt för arvodestjänstemän 3 månaders ömsesidig

uppsägningstid.

Då detta nedskrives hava flera av de i förordningen töreskrivna reformerna

allaredan genomförts. Så hava exempelvis forststyrelsens trenne, mest infly-

telserika chefsposter nyligen blivit besatta. Till överdirektör har utsetts prof.

A. K. Cajander, till biträdande överdirektör överinspektorn J. O. Peurakoski

samt till forstråd och chef för aftarsavdelningen forstmästaren A. Burgman.

Samtliga övriga chefsbefattningar vid forststyrelsen hava likaså blivit besatta,

dels ordinariter dels interimistiskt. .\v distriktskontoren har likaså allaredan

det för östra Finland avsedda vidtagit med sin verksamhet, och skola även

de övriga, så snart lämpliga lokaler för dem hunnit anskaffas, träda i funktion.

Helsingfors i juli 1921.

Ad. L.^^nge.



TRAVARUMARKNADEN.

Sedan min sista rapport hava stora och märkliga händelser timat, händelser

av ytterst allvarlig betydelse för vår svenska trävarumarknad. De i förhållande

till självkostnaderna allt för låga försäljningspriser, som av Sv. Trävaruexport-

föreningens försäljningsförening fastställdes i maj månad detta år, hava icke

kunnat vidmakthållas. Försäljningsföreningen har upphört med sin verksam-

het, och marknaden får nu utveckla sig själv, utan överenskomna minimi-

priser som regulativ.

Efter vad som under de senaste månaderna förekommit och med de syn-

nerligen skiljaktiga meningar beträffande den rätta prisbasis, som erfordrades

för att försäljningar skulle komma igång, var det att förutse, att försäljnings-

föreningen ej kunde hållas samman. Detta är högeligen att beklaga och ej

mindre det dunder och brak med hetsig tidningspolemik, varmed samman-
hållningen slutligen officiellt brast. Ej underligt om köparnas åsikter om
marknadsläget blivit påverkade av att säljarnas meningsskiljaktigheter så tyd-

ligt bringas inför offentligheten. — Emellertid, olyckan är skedd, och det gäller

nu att få det bästa ut ur situationen.

Att tala om några fasta priser torde ännu vara för tidigt Vissa säljare

avhålla sig alldeles från utbud, andra äro i marknaden och söka mer eller

mindre energiskt att lätta på sina lager. Dessa äro ju förhållandevis stora

och hindra bland annat från att sågverksdriften kan uppehållas, men i och

med detta kommer också kvantiteten tillgängliga varor att avsevärt minska

genom den i många fall helt uteblivna och i andra fall starkt inskränkta

driften. Det torde med säkerhet kunna påstås, att tillverkningen under för-

sta halvåret 192 1 är minst 200,000 standards mindre än normalt. Huruvida

minskningen blir proportionerligt densamma för senare halvåret, är ännu för

tidigt att döma om, men stor sannolikhet föreligger att så blir fallet. De
flesta verk, som stannat sin drift, torde ej komma att återupptaga densamma
förrän på senhösten och vintern och detta givetvis endast i de fall, då på
grund av skeppning eller på annat sätt utrymme kan beredas i brädgårdarna.

Dessas utrymmen äro för övrigt mvcket hårt anlitade, och det torde vara ofta

förekommande att utvidgningar av någon omfattning ej kunna vidtagas.

Då detta skrives torde c:a 150,000 standards vara försålda från Sverige,

varav minst 100,000 standards äro avskeppade, häri givetvis ej inräknade

från iq2o överliggande och samma år försålda varor. En avsevärd ökning

i såväl försålda som avskeppade antalet standards förspörjes sedan början av

juli. Fortsätta försäljningar och avskeppningar i samma takt som under se-

naste veckorna, och om driftsinskränkningarna bliva de beräknade, borde ej

vara uteslutet, att lagren vid ingången av 1922 bliva mindre än de voro vid

ingången av 1921.

Att vår sågverksindustri befinner sig i ett ytterst bekymmersamt läge, bör

vara för en var uppenbart. Ingen avlastare kan med de uppnådda försälj-

ningspriserna undgå att ej komma avsevärt under sina självkostnader. 192

1

blir ett hårt år, och alla krafter böra inriktas på att fä 1922 års priser upp.

Sker ej sä, komma säkerligen mänga företag att drivas till undergång. Man
kan ju för en gängs skull stå ut med att tröska halm, men i längden blir

resultatet att tröskningen måste upphöra.

^'Vjj 1 92 I. —M.
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AVLÖNINGS» OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR.
Angående domänverkets lönesakkunnigas förslag till kungörelse angående rese-

kostnads och traktamentsersättning åt befattningshavare vid skogsstaten m. fl.

Domänstyrelsens underdåniga utlåtande, den 28 juli 1921.

Genom nådig remiss den 13 sistlidna juli har domänstyrelsen anbefallts avgiva under-

dånigt utlåtande över ett av domänverkets lönesakkunniga avgivet underdånigt förslag till

kungörelse angående resekostnads- och traktamentsersättning åt befattningshavare vid skogs-

staten och statens skogsskolor samt fortsättningssi.olan vid Kloten. Sedan därefter dels

»Föreningen Sveriges ordinarie jägmästare» och »De extra jägmästarnas förbund» dels ock

»Sveriges kronojägareförbund» inkommit med underdåniga skrivelser innehållande påminnelser

och erinringar i anledning a\- det avgivna förslaget, har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt

beslut den 15 och 21 sistlidna juli till styrelsen överlämnat dessa skrivelser att tagas i

övervägande vid avgivande av det genom förenämnd nådig remiss den 13 samma månad
infordrade underdåniga utlåtandet.

Återställande berörda nådiga remisser samt biläggande ett av överjägmästaren Uno Wallmo
pä uppdrag av samtliga överjägmästare avgivet och till domänstyrelsen ingivet yttrande i

frågan, i vad den berör överjägmästarnas tjänsteresor, får styrelsen för egen del i under-

dånighet anföra följande.

De huvudprinciper, å vilka de sakkunniga uppbyggt sitt förslag, anser styrelsen \'ara

riktiga. Huvudparten av de befattningshavare, som beröras^ av förslaget, skulle i enlighet

därmed erhålla gottgörelse för de resekostnader, som förorsakas av sådana regelbundet eller

ofta återkommande resor, som innefattas i tjänstemannens vanliga tjänsteutövning, med ett

för månad bestämt fast respenninganslag. För de ökade levnadskostnaderna under resa eller

förrättning skulle tjänstemannen därjämte erhålla gottgörelse med visst till beloppet bestämt

dagtraktamente. Med hänsyn till de särskilda förhållanden, under vilka vissa tjänstemän —
överjägmästare, flottledsingenjörer och skogstaxatorer — måste företaga dem åliggande tjänste-

resor, skall, enligt förslaget, ersättning tör resekostnaderna till dessa tjänstemän utgå i huvud-

sak enligt de grunder, som under tiden frän och med den I september 191 7 till och med
den 31 december 1920 varit gällande för samma och övriga förvaltande tjänstemän vid

^kogsstaten, d. v. s. enligt ett i vissa avseenden reducerat resereglemente.

En av de sakkunniga, jägmästaren E. Måhlén, har i särskilt yttrande uttalat sin mot de
övrigas avvikande mening i avseende på resekostnadsersättningens utgående till förvaltande

personal och ansett, att sådan ersättning till skogsingenjörer, skogsskoleföreständare och
jägmästare bör utgå enligt samma grunder, som föreslagits beträffande överjägmästare m. 11.

nyssnämnda, i förslagets 4 § angivna tjänstemän. Föreningen Sveriges ordinarie jägmästare

och de extra jägmästarnas förbund hava i gemensam underdånig skrivelse i huvudsak in-

stämt i nyssnämnd reservants yrkande.

I anledning av vad reservanten och personalföreningarna i principfrågan anfört får styrelsen

erinra följande.

En omläggning av det under de senaste åren gällande systemet beträffande ersättning

för resekostnaderna till jägmästare m. fl. förvaltande tjänstemän torde enligt styrelsens mening
vara motiverad ej allenast av en strävan att minska arbetet i domänstyrelsen med reseräk-

ningars granskning, såsom personalföreningarna förmenat, utan i huvudsak av den erfarenhet,

som under de senaste åren vunnits om den bristande hänsyn till statens intressen, vilken

vid planläggandet av tjänsteresorna i ett flertal fall visat sig varit för handen. Ehuru styrelsen

gärna erkänner, att många tjänstemän på så sätt planlagt de erforderliga tjänsteresorna, att

utan tillbakasättande av revirskötseln resekostnaderna icke blivit onödigt betungande för

statsverket, synes åter ett ej ringa antal andra tjänstemän, oaktat erhållna erinringar, icke

velat taga nödig hänsyn till kravet på att resekostnaderna nedbringas till skäliga belopp.
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Den egna bekvämligheten och det egna intresset synes hava för dessa ställts i främsta

rummet. Vid reseräkningarnas granskning av överjägmästare och i domänstyrelsen har den
bristande planmässigheten visserligen framträtt, men styrelsen har dock, såsom de sakkuniga

ock anfört, icke ansett sig kunna göra avdrag å räkningsbeloppen i andra fall än där plan-

lösheten varit så tydlig och uppenbar att den kunnat bevisas. Det senast gällande systemet

— resekostnadernas ersättande enligt ett resereglemente — är visserligen i så avseende princi-

piellt riktigt, att tjänstemännen därigenom erhålla full gottgörelse för havda utgifter, men
då tjänstemännen icke hava något ekonomiskt intresse av resornas lämpligaste planläggande,

torde icke kunna undvikas, att kostnaderna för statsverket bliva i ett flertal fall onödigt

stora. Detta förhållande har ock till fullo styrkts under de senast gångna åren. När, såsom

här är fallet, frågan gäller bestämmelser för tjänstemän, vilka till sin huvudsakliga uppgift

hava att ä skilda skogar inom visst tjänstgöringsområde handlägga förrättningar och utöva

kontroll äver pågående eller utförda arbeten, ligger i sakens natur, att tjänstemännen böra

äga befogenhet attt i allmänhet själva avgöra, när och huru erforderliga resor till skilda

skogar skola företagas. Den omtänksamme och samvetsgranne tjänstemannen kan dock

genom rätt planläggande av resorna på samma gång hålla resekostnaderna mom rimliga

gränser och vinna tid till fullgörande av de ävenledes viktiga inarbetena. Den tjänsteman

äter, som tar mindre hänsyn till statsverkets intressen, åsamkar statsverket onödigt stora

utgifter och förlorar avsevärd tid genom ett olämpligt fram- och äterfarande å landsvägar

eller andra kommunikationsleder.

Det har framhållits, att tjänstemännen skulle komma att tillbakasätta sina skyldigheter

att i behörig omfattning besöka i synnerhet mera avlägset belägna skogar, om ersättning för

resekostnaderna utginge med ett fast respenninganslag. Domänstyrelsen instämmer i de

sakkunnigas uttalande att nödig kontroll över att så icke må bliva fallet bör kunna anordnas.

Fara för sådant åsidosättande av tjänsten anser styrelsen ej heller föreligga i annat än en-

staka undantagsfall. Ej ens under åren närmast före september 1917, då jägmästare m. fl.

ätnjöto fasta respenningar såsom ersättning för såväl resekostnaderna som ock de ökade

levnadskostnaderna under resor och förrättningar utom hemmet, torde nyss antydd försummelse

hava kimnat konstateras i annat än enstaka fall. Risken torde bliva än mindre, när tjänstemännen,

såsom nu föreslagits, erhålla förutom fast respenninganslag dagtraktamenten till belopp lika

med det allmänna resereglementets.

Personalföreningarna hava framhållit bland annat att fasta resepenninganslag icke kunna
förväntas bliva rättvisa mot de särskilda tjänstemännen och att de sakkunniga synas hava

insett de föreslagna bestämmelsernas brister i detta avseende, i följd varav de föreslagit ej

mindre än tre olika möjligheter tdl bekommande av fyllnadsersättning, nämligen dels extra

resekostnadstillägg (3 §, sista stycket), dels för viss resa resekostnadsersättning enligt be-

stämmelserna i 4 § (8 §, l:a stycket) dels ock för icke ordinarie tjänstemän reseersättning

enligt 4 5 ' stället för fast respenninganslag (8 §, 2;a stycket}. I fråga härom far styrelsen

erinra, att de bägge förutnämnda bestämmelserna äro avsedda att tillämpas allenast i undan-

tagsfall och att den sistnämnda berör endast ett fätal icke ordinarie tjänstemän, såsom flott-

ledsassistenten, dikningsförmän m. fl., vilkas resor i avseende på omfattningen ieke kunna

på förhand bedömas. De sakkunnigas motivering till ifrågavarande särbestämmelser finner

domänstyrelsen fullt riktig, och äro desamma samtliga ägnade att tillgodose tjänstemännens

intressen.

Personalföreningarna hava anfört, att särskilt de icke ordinarie tjänstemännen ofta fatt

tillbringa flera vintermånader i följd utan någon tjänsteresa, helt bundna ä revirexpeditionerna,

medan de däremot under sommarmånaderna måst tillbringa 90 ä 100 % av tiden ä resor.

Bestämmelserna om fast reseanslag lika för månad vore bland annat pä grund härav olämp-

ligt. Domänstyrelsen får i anledning därav erinra att 5 §:s avfattning ej synes lägga hinder

i vägen för att styrelsen, där så finnes skäligt, bestämmer nämnda tjänstemäns fasta res-

penninganslag till mindre belopp under vintermånaderna än under sommartid.

Dä statsverkets intressen torde bäst vara tillgodosedda genom det system, som av de

sakkunniga föreslagits i fråga om reseersättning till det stora flertalet förvaltande personal

vid skogsstaten, skogsskoleföreständare m. fl., samt jämväl tjänstemännens intressen behörigen

beaktats, särskilt genom systemets rörlighet, anser styrelsen de erinringar, som däremot

framförts, icke vara av beskaftenhet att böra tillmätas betydelse.

1 fråga om föreliggande förslags skilda detaljer har styrelsen i stort sett intet att erinra

utan anser dem samtliga kunna godtagas, dock med någon ändring beträffande bestämmelserna

i 1 I §, varom styrelsen får återkomma härnedan.
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Domänstyrelsen anser sig dock böra upptaga till bemötande vissa av de erinringar, som

rörande föreslagna bestämmelser i de skilda paragraferna framställts av här förut omför-

inälda personalsammanslutningar samt av sakkunnigeledamöterna, jägmästaren Måhlén och

kronojägaren Bragéc.

Angående i.a § ha föreningarna inom den förvaltande personalen erinrat, alt de enligt

förslaget påyrkade inskränkningarna i reseersättningsbestämmelserna vore avsedda att gälla

allenast vissa grupper av domänverkets personal, varemot andra alltjämt skulle bibehållas

vid rätten att utan inskränkning resa efter det allmänna resereglementet. Dä med de senare

torde avses tjänstentännen inom domänstyrelsen, synes emot den gjorda erinran allenast lie-

liöva framhållas att nu förevarande resebestämmelser synas vara avsedda för sädana resor,

som timförmälas i 24 §, 2 mom. av nådiga avlöningsreglementet för tjänstemän vid domän-

verket, vilket moment icke torde äga tillämpning på i domänstyrelsen anställda befattnings-

havare, sä framl icke sådan särskilt förordnas bestrida tjänst i skogsstaten eller vid skogs-

skola.

Kronojägareförbundets yrkande, att de i 3 § föreslagna respenningsanslagen till tjänste-

män i 3 och 4 lönegraden skulle höjas med 50 %, finner styrelsen icke motiverat med vad

förbundet anfört. En granskning av de åberojiade, från kronojägaren inkomna uppgifterna

rörande sammanlagda längden av de för åkdon trafikabla vägar, som skilda tjänstemän be-

farit under är 1920, synes giva vid handen att uppgifterna i många fall äro av den be-

skaffenhet, att de icke skäligen kunna läggas till grund för bedömande av erforderliga rese-

anslags lämpliga storlek.

Uverjägmästarna genom Uno Wallmo hava ansett, att rese- och traktamentsersättning åt

överjägmästare borde utgå enligt gällande resereglemente, dä skäl ej anförts för att de

skulle placeras i sämre ställning än övriga inspekterande tjänstemän.

Då domänstyrelsen är av den uppfattning, att den ersättning för resor och därav föran-

ledda ökade levnadskostnader, som genom 191 7 års bestämmelser tillkommit bland andra

överjägmästare, utgjort fulft tillräcklig gottgörelse för havda utgifter och nu föreslagna be-

stämmelser icke i större grad begränsa gottgörelsel)eloi>pen för överjägmästarna, anser sig

styrelsen gent emot statsmakternas vid fastställande av nu gällande provisoriska avlönings-

reglemente för domänverket bestämda uttalande rörande reseersättningar icke kunna förorda

vad överjägmäslarna hemställt.

Överjägmästarna hava vidare funnit oegentligt, alt ersättning för resa med skjuts och

automobil skall utgå med samma pris för hela landet. 1 verkligheten varierade dock de av

vederbörande myndigheter fastställda skjulstaxorna med 100 % och därutöver för olika lands-

delar. Styrelsen t^r gent häremot erinra, att de för skilda län fastställda taxorna för skjuts

med häst variera mellan 4 och 3 kronor för nymil utom för Goltlands län, där taxan är

3: 50 kronor per mil. Den av de sakkunniga föreslagna medelersättningen vid begagnande

av hästskjuts, vagnpenningar, väntpenningar m. m. inräknade 7° öre per kilometer, synes

styrelsen vara tillräcklig och skälig.

Med hänsyn till vad de sakkunniga anfört i fråga om ersättning för automobilskjuts samt

då priset på sådan skjuts flerstädes redan nedgått och i anledning av sänkt bensinpris än

mera torde komma alt nedgå, anser styrelsen det föreslagna ersättningsbeloppet 80 öre per

kilometer skäligt.

Föreningen Sveriges ordinarie jägmästare och de extra jägmästarnas förbund hava be-

träffande 5 § föreslagit sådan ändrad lydelse, att jämväl icke ordinarie befattningshavare

skulle kunna tilldelas sådant extra resekostnadslillägg, som jämlikt 3 § sista stycket i undan-

tagsfall kan tillerkännas ordinarie tjänstemän. Såsom skäl härför har anförts bland annat

att revirassistent kan av överjägmäslaren beordras all tjänstgöra på vilket revir som helst

inom distriktet. Domänstyrehen anser den föreslagna ändringen av 5 § icke erforderlig, då

styrelsen enligt 8 § synes kunna tillerkänna revirassistent resekostnadsersältning för sådan

längre resa, som han nödgats företaga i anledning av förflyttning från ett revir till annat.

De sakkunniga hava i 9 § föreslagit bland annat, all dagtraktamentena till extra

ordinarie befattningshavare i 2— 5 tjänstegrupperna — extra ordinarie kronojägare, lill-

syningsman och skogsrättare, skogsfogde samt revirassistent, underlärare och extra ordinarie

skogsingenjör — skola utgå med en kronas lägre belopp än till motsvarande eller närmast

jämnställd ordinarie befattningshavare. Emot denna bestämmelse har framställts erinran

med yrkande all ifrågavarande extra ordinarie tjänstemännen i detta avseende måtte jämn-

ställas med de ordinarie.

Domänstyrelsen finner för egen del de anförda skälen till frångående av de sakkunnigas

förslag i berörda hänseende icke övertygande. I regeln äro nu ifrågavarande tjänstemän

yngre än motsvarande eller närmast jämnställda ordinarie och böra de under sädana för-

13' Sfiogsvårds/breningens Tidskrift tgzt. Serien R.
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hållanden i allmänhet kunna inrätta sig under resor och förrättningar ])a ett något billigare

sätt än de sistnämnda.

Sakkunnigereservanten Bragée, med vilken kronojägareförbundet förenat sig, har föreslagit

viss ändring av bestämmelsen i g §, sista stycket i fråga om att för viss bevakningstjänst

Iraktamentsersättning icke utgår. Då enligt sakkunnigeförslaget domänstyrelsen skulle äga

lämna närmare bestämmelser rörande när och under vilka förhållanden dagtraktamente icke

må utgå för tid, som upptages av ren bevakningstjänst, och det förhållandet, att tjänste-

mannen anlitar nattkvarter utom bostadsorten, icke i och för sig synes böra berättiga honom
till dagtraktamente, anser sig styrelsen icke kunna tillstyrka den av reservanten föreslagna

lydelsen av nu ifrågavarande bestämmelse.

Beträffande 1 1 § anser styrelsen, att den föreslagna minskningen i traktamentsersättningen

bör inträda redan om uppehållet å en och samma plats (kvarter) överstiger 7 dygn. I

regeln torde nämligen, även på hotell eller gästgivaregärd, kunna uppgöras om billigare logis

och kosthåll, om vistelsen i ett och samma kvarter överstiger 7 dygn.

Då vistelsen i ett och samma kvarter avbrytes på grund av någon förrättningsmannens

enskilda angelägenhet, synes huvudregeln i 1 1 5 ändock böra gälla, i följd varav styrelsen

får föreslå att 2 stycket i denna paragraf ändras till följande lydelse: »Vistelsen i kvarteret anses

icke bliva avbruten därigenom, att förrättningsmannen för annan tjänsteförrättning under

högst 3 dagar i följd eller för enskilda angelägenheter uppehåller sig å annan ort.»

I 12 § hava de sakkunniga föreslagit, att då tjänsteman vid resa eller förrättning begagnar

sig av logi i kronans härbärgen eller annan till hans disposition av kronan kostnadsfritt

upplåten lägenhet två eller tlera dygn i följd skall han för varje dygn utöver det första vid-

kännas avdrag ä traktamentsersättningen med 1 krona för bevakande personal och skogs-

rättare samt 2 kronor för förvaltande personal.

Reservanten Bragée och kronojägareförbundet hava påyrkat, att denna bestämmelse måtte

utgå. Då emellertid dagtraktamentena äro avsedda att utgöra ersättning för de ökade kost-

nader, som förorsakas av att tjänstemannen måste skaffa sig utom hemmet dels logis dels

ock kost, synes vara rättvist att, där han icke har att utgiva kostnad för logis, ersättnings-

beloppet till viss del minskas. Det skulle visserligen kunna erinras, att det föreslagna av-

draget icke är tillräckligt stort, då av dagtraktamentsbeloppet givetvis större del än respek-

tive I och 2 kronor är avsedd att utgöra gottgörelse för nattlogi. Med hänsyn till att det

erhållna kvarteret i kronans härbärgen m. m. dock icke erbjder den bekvämlighet, som ä

andra ställen kan erhållas, synes emellertid de föreslagna avdragsbeloppen vara skäliga.

Under hänvisning till vad styrelsen sålunda anfört, får styrelsen i underdånighet hem-

ställa, att Eders Kungl. Maj:t täcktes deh utfärda nådig kungörelse angående resekostnads-

och traktamentsersättning åt befattningshavare vid skogsstaten, statens skogsskolor och fort-

sättningsskolan vid Kloten i överensstämmelse med det av de sakkunniga avgivna förslaget,

dock med den ändring beträffanda 1 1 §, som styrelsen härovan föreslagit,

dels ock besluta att i nådiga kungörelsen givna bestämmelser skola äga tillämplighet från

och med den I januari 192 1.

I detta ärendes handläggning i styrelsen hava deltagit överdirektören, dä båda domän-
fullmäktige, byråcheferna Giöbel och Cassel samt t, f. byråcheferna Maass, Chatillon-Win-

bergh och Granquist, föredragande. Protokollsutdrag rörande av t. f. byråcheferna A. Maass
och A. Chatillon-Winbergh uttalade särskilda meningar bifogas.

T. f. byråchefen A. Chatillon-Winbergh yttrade:

Då några verkligt bärande skäl icke synes mig förebragta för frångående av den

princip för beredande av reseersättning ät tjänstemän vid domänverket i 7—9 löne-

graderna, som efter noggranna undersökningar och starka förord av bl. a. vederbörande

departementschef avlöste systemet med fasta reseanslag, får undertecknad uttala sin an-

slutning till det av en av domänverkets lönesakkunniga, Erik Mählén, i särskilt yttrande

gjorda uttalande, att de i enlighet med 4 § av sakkunnigas förslag reviderade bestämmelserna

ifråga om reseersättning bort tillämpas jämväl beträffande skogsingenjör, skogsskoleföre-

ståndare och jägmästare.

Denna ersättning torde hava av de sakkunniga ansetts utgöra allenast ersättning for de

med resorna förenade kostnaderna utan att därutöver bereda tjänstemannen någon fortjänst.

Då däremot kostnaderna för statsverket efter de under de senaste åren tillämpade

grunderna för reseersättningar åt skogsstatens personal ansetts hava bliva alltför höga på
grund av mindre planmässigt ordnande i fissa fall av jägmästarnas m, ti. reser, synes detta

missförhållande kunna och böra undanrödjas genom närmare bestämmelser, utfärdade av

domänstyrelsen. En början härtill torde föreskrifterna i nu gällande reglementariska före-
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skrifter för skogsstatens ijänsteförvaltning, att överjägmästarna i Norrland och Dalarna äga

fastställa arbetsfördelning, avseende såväl lämpligheten av förrättningarnas ordningsföljd som
arbetsfördelningens ändamålsenlighet, mellan jägmästare och assistent å revir, kimna anses ut-

göra. Kesepianer för jägmästare m. 11. särskilt för sommaren, under vilken tid de flesta

resorna torde i regel företagas, böra kunna fastställas av vederbörande överjägmästare inom

hela landet att i huvudsak lända till efterrättelse.

Då reseräkningarna i regel avse minst en, oftast tlcra månader, torde också sakkunnig

revisor kunna väl överblicka, huruvida eller i vad mån jägmästares resor företagits på ett

oändamålscnligt eller olämpligt sätt, samt företaga erforderlig reduktion av ersättningsbeloppen

för resorna.

I övrigt instämmer jag i de motiv Måhlén anfört för sitt förslag.

Byråchefen A. Maass yttrade:

De sakkunniga hava såsom skäl för sitt förslag i § 2, att befattningshavare i 7, 8 och

9 lönegraden skulle erhålla ett för månad bestämt fast respenninganslag anfört, att vid det

under åren 191 7— 1920 tillämpade systemet med reseersättning efter ett reducerat resereglcmente

planläggandet av resorna icke alltid skett med behörig hänsyn tagen till statsverkett intressen,

samt att reseräkningarnas granskning i domänstyrelsen lär ha vållat avsevärd svårighet och

åstadkommit ett förhållandevis betydande arbete.

Dessa de sakkunnigas skäl synas mig synnerligen svaga såsäm motiv för att återinföra

ett system, som år 191 7 befunnits böra omedelbart och fullständigt avskaffas.

Systemet med fasta respenningar tillvaratager ej heller under alla förhållanden statsverkets

intressen. 1915 års kommisssion för gemensamma avlöningsbestämmelser vid kommunika-
tionsverken m. fl. verk säger i sitt underdåniga betänkande den 28 februari 1917: >I de

fall då anslaget är större än behovet, har detta till följd, att vederbörande tjänsteman erhåller

ett icke avsett tillägg till sin ordinarie avlöning och, om anslaget är för litet, men tjänste-

mannen ändock fullgör resor därutöver, blir följden den, att han för tiickande av merutgifternJi

nödgas använda jämväl någon del av sin avlöning. Vare sig anslaget är tillmätt för stort

eller icke, finnes dessutom för tjänstemannen alllid en frestelse att inskränka resorna för alt

därigenom göra besparingar på anslaget, för vilket han ju icke är redovisningsskyldig».

Dessa besparingar ske i så fall på statens bekostnad.

Vid bedömandet av den myckenhet arbete reseräkningarnas granskning m. m. lär kräva

torde hänsyn jämväl böra tagas till ändamålet med resorna. Härom säger norrländska

skogsvårdskommittén i sitt belänkande av den 16 mars 1912 (del I sida 253): »att, då det

gäller bedömande av det arbete, som räkningarnas uppsättande och granskning medför, storleken

av detta arbete ej får skärskådas ensamt för sig, utan måste ses i sammanhang med den

nytta, som av detsamma kan vara att förvänta. Givetvis kan denna nytta uti föreliggande

fall ej angivas uti påvisbara värden. Den omständigheten, att tjänstemannen aldrig, ej ens

för sig själv, kan såsom skäl för en uppskjuten eller inställd resa förebara, att den skulle

företagas på hans egen bekostnad, bör emellertid åt staten kunna skänka en viss grad av

trygghet, att dess intressen såsom skogsägare bliva fullt tillgodosedga. En sådan trygghet

och medvetandet om, alt tjänstemannens intressen sammanfalla med statens, bör helt säkert

uppväga det besvär, som räkningarnas uppsättande och granskning kan medföra».

På grund av vad jag här anfört och instämmande i de skäl mot införande av fasta res-

penningar, som anförts, dels i ett till de sakkunnigas betänkande fogat särskilt yttrande av

jägmästaren Erik Måhlén, dels i underdånig skrivelse den 9 juli 1921 från föreningen

Sveriges ordinarie jägmästare och de extra jägmästarnas förbund, får jag därför yrka: att

orden »7, 8 och 9 lönegraden» uteslutes ur § 2 och istället insättas i § 4.

Den i § 4 mom. 1 fastslagna ersättningen för färd med h.ästskjuts, 70 öre för kilometer,

synes mig taga för ringa hänsjm till i olika län förekommande hästlega. Jag anser detta

färdsätt böra ersättas med lega för en häst samt milpenningar till ett belopp av 3 kronor.

Milpenningarna skulle utgöra ersättning för hämtning av skjuts, åkdonslega, beställnings- och

väntpenningar, samt bro-, väg- eller färjeavgift, där sådan förekommer. De sakkunniga hava

härför upptagit 2: 35 kronor, vilket belopp av mig avrundats till 3 kronor.

Ersättning för färd med automobil anser jag böra utgå efter av vederbörande länsstyrelse

fastställd taxa, dock ej till högre belopp än som ber.äknas åtgå för samma väg efter häst-

skjuts med tillägg av 20 %.

Denna ersättning skulle jämväl utgå för färd med automobil, där automobiltaxa ej finnes

fasställd.
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BOSTÄDER.
Skogsstatstjänstemans förmåner i fråga om vedbrand och skogstillgång å till

honom upplåten jord m. m.
Sedan hos Kuiigl. domänstyrelsen förfrågningar framställts, huruvida skogsstatstjänsleman,

åt vilken bostad blivit upplåten i kronans hus, ägde rätt att kostnadsfritt erhålla husbehovs-

bränsle från närliggande kronoskog, eller, därest sådan rätt icke prövades tillkomma skogs-

statstjänstemän i allmänhet, huruvida och på vilka villkor jägmästare och kronojägare ägde

utan ersättning tillgodogöra sig vedbrand från område, tillhörande åt dem upplåtna boställen

eller lägenheter har domänstyrelsen i skrivelse till samtliga överjägmästare den 17 sistl.

maj meddelat t^els att några förmåner utöver dem, som finnas angivna i nu gällande av-

löningsreglemente för tjänstemän vid domänverket, icke tillkomma ifrågavarande befattnings-

havare — vid vilket förhållande förut lämnade medgivanden i nu nämnda avseenden upp-

hört att gälla — dels att någon rätt till skogstillgången å till skogsstatstjänsteman upplåten

jord icke medföljer up])låtelsen.

CIRKULÄR.»

N:r 3. Ser. A. lill den förvaltande personalen vid skogsstaten angående sättet för

annonsering av utbud av effekter från allmänna skogar m. m.; givet den 7 mar?

1921. (3 trycksidor.

N;r 4. Ser. A. Till den förvaltande personalen vid domänverket angående papper till

utgående expeditioner; givet den 4 april 1921 (i trycksida;.

N:r 5. Ser. A Kontrakt angående leverans av papper, kuvert och kopieböcker.

(3 '/, trycksi.la).

Nr 5'/,,. Ser. A. Till den förvaltande personalen vid domänverket angående rekvisi-

tion av blanketter; givet den 11 april 1921. (172 trycksida).

N:r 6. Ser. A. Till skogsstatens förvaltande personal angående insändande av
uppgift å erforderligt antal förbandsartiklar; givet den iS april 1921, (i trycksida.

N:r 7. Ser. A. Tdl samtliga överjägmästare och jägmästare angående uppgifter till

de allmänna skogarnas taxering; givet den 13 juni 192 1. (4 trycksidor).

N:o 8. Ser. A. Till skog-statens förvaltande personal angående vissa tilläggsbestäm-

melser om uppbörd av skogsförsäljningsmedel; givet den 13 juni 1921.

N:r 10. Ser. A. Till den förvaltande personalen vid domänverket angående förändrade
pris å papper och kuvert; givet den 18 juni 1921.

N:r 2. Ser. B. Till samtliga befattningshavare vid skogsstaten angående användande
av eldsläckningsapparaten Kustos; givet den 2 maj 1921 (i trycksida .

N:r 3. Ser. B. Till samtliga befattningshavare vid skogsstaten angående fastställande

av bostadsordning vid domänverket; givet den 13 juni 1921 (o tryck-idor).

N:r 4. Ser. B. Angående rätt för tuberkulossjuka bland personalen vid domän-
verket att komma i åtnjutande av vissa statstjänare tillförsäkrade förmåner i

fråga om vård å folksanatorierna; givet den 4 juli 1921. (3 trycksidor).

CIRKULÄRSKRIVELSER.

N:r 14 år 1921. Angående vad iakttagas bör vid upprättandet av 1922 års
förvaltningsförslag. Till den förvaltande skogsstatspersonalen den 13 juni.

Kungl. domänstyrelsen vill härigenom föreskriva, att vid upprättandet av förvaltningsför-

slagen för år 1922 följande skall lända till efterrättelse.

1. Utgiftsrester skola hädanefter icke upptagas i de särskilda förslagen.

2. Vid beräkning av utgifter skall hänsyn tagas därtill, att priserna ä såväl materialier

som arbetskraft äro stadda i sjunkande.

3. De inventarier och materialier, som för domänverkets räkning uppköpas direkt av

Kungl. domänstyrelsen, skola upptagas i de särskilda torteckningar, vilka skola biläggas

förvaltningsförslagen.

4. All möjlig uppmärksamhet skall med hänsyn till nu rådande ekonomiska förhållanden

ägnas däråt, att utgifterna i största tänkbara omfattning bliva begränsade.

^ För att spara pl tryckningskostnaderna avtryckas under skogsadministrationen ej de
domänstyrelsens cirkulär, som finnas tryckta, utan anföres här endast deras rubrik.
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N:r 15 år 1921. Ang. dyrtidstillägg till vissa befattningshavare; den ii juli.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 juni 1921 utfärdat nådig kungörelse Svensk författnings-

samling n:r 344I med allmänna grunder tor dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst,

vilken kungörelse trätt i kraft den I juli 192 1, vill Kungl. domänstyrelsen föreskriva, att

beträffande befattningshavare / stogsslaten och vid statens skogsskolor, för vilka avlöningen

icke till siffran bestämts av Konung och riksdag eller av Kungl. Maj:t och ej heller utgår

efter av riksdagen prövade grunder, dyrtidstillägg enligt i sagda kungörelse angivna grunder

må utbetalas till sådana befattningshavare, som hittills kommit i åtnjutande därav.

N:r 16 år 1921. Angående vissa föreskrifter för begränsning av utgifterna

Till skogsstatens förvaltande personal; den 6 aug.

Som den önskvärda begränsningen i utgifterna icke ännu kunnat ernås, vill Kungl. domän-

styrelsen härmed föreskriva, att hädanefter för innevarande år alla rekvisitioner av kassa-

förstärkning skola ingivas genom vederbörande överjägmästare samt att de skola åtföljas av

motiverade och specificerade förslag ifråga om de rekvirerade medlens användning, oberoende

av att de förut i vederbörlig ordning beviljats. Icke påbörjade arbeten få icke igångsättas,

innan dessa förnyade förslag prövats. Det ovan sagda gäller även ifråga om av jägmästarna

under hand uppburna inkomstmedel.

N:r 17 år 1921. Angående utgiftsrester. Till skogsstatens förvaltande personal;

den 6 aug.

Till förtydligande av Kungl. domänstyrelsens cirkulärskrivelse n:r 14 mom. i den 13 juni

1 92 1 meddelas härmed, att utgiftsrester hädanefter icke skola ingå i kassaredovisningen.

Har ett anslag icke helt använts under året får eventuellt överskott icke reserveras för an-

vändning under ett följande år genom att upptagas såsom utgiftsrest i december månads

redovisning. Därest besparingen anses erforderlig för sitt ursprungliga ändamål må den-

samma alltså upptagas i det följande årets förvaltningsförslag i vanlig ordning. De utgifts-

rester, som under år 1 921 ej hinna att till fullo likvideras böra i december månads redo-

visning avskrivas, vilket bör ske på nedan angivet sätt.

Utgiftsjournal och bok.

Omföringskolumn. Utgiftsrester.

1,000 1,000

Inkomstjournal och bok.

Omföringskolumn. Utgiftsresler.

1,000 1,000'

N:r 18 år 1921. Angående insändandet av arrendeavgift. Till samtliga över

jägmästare och jägmästare, den 6 aug. 1921.

Kungl. domänstyrelsen får härmed återkalla cirkulärskrivelsen n:r 13 är 1920 jämte därav

föranledda skrivelsen till överjägmästaren i Västra distriktet, vilken skrivelse delgivits samt-

liga överjägmästare i riket.

Beträffande insändandet av arrendeuppgifter gäller sålunda § 79 i reglementariska före-

skrifterna fortfarande oförändrad.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.
I svensk författningssamling utkomna förordningar berörande skogsväsendet.

Kungl. kungörelsen ang. fortsatt provisorisk höjning av de i taxan på arvode för skogs-

indelningar och vissa andra förrättningar den 15 april 1919 bestämda arvoden; given den 22

april 1921, n:r 163.

Kungl. brev till järnvägsstyrelsen ang. ändrad debitering av frakt å statens järnv,ägar

för trämassa; given den 15 april 1921, n:r 181.

Kungl. Maj:ts skrivelse till domänstyrelsen ang. avstående i vissa fall av mark från

kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark ; den

15 april 1921, n:r 1S3.

Lag om vissa ändringar i lagen den 27 juni 1S96 om hemmansklyvning, ägostyckning

och jordavsöndring; given den 13 maj 1921, n:r 204.

Lag ang. förlust i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom ;

given den 20 maj 1921, n:r 247.

' Vid införandet ä kassarapportens bilaga Ii, D eller E bör beloppet ifråga påföras

vederbörlig titel.
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Lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog a faslighet i enskild
ägo; given den 27 maj 1921, n:r 265.

Kungl. kungörelse ang. fastställande av formulär för vissa statistiska uppgifter enl. kun-
görelsen den 16 juli 1920 (n:r 491) om skyldighet för flottningsstyrelse att avgiva statistiska

uppgifter; given den 27 maj 1921, n:r 268.

Kungl. kungörelse ang. förlängd giltighetstid av avlöningsreglementet den 22 juni 1920
l^n;r 493) för tjänstemän vid domänverket m. m.; given den 3 juni 1921, nr 286.

Lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring; given den 22 juni 1921
n:r 321.

Lag om jämkning i vissa fall av arrendator åliggande dagsverksskyldighet; given den 22
juni 1921, n:r 322.

Kungl. kung. ang. provisorisk förhöjning av den jämlikt resereglementet den 13 dec.

1907 (n:r 131) för extra förrättningar i statens ärenden utgående traktamentsersättning;

given den 17 juni 1921, n:r 328.

Lag om arbetstidens begränsning; given den 22 juni 1921, n:r 337.
Kungl. kungörelse om ändring i vissa delar av kungörelsen den 30 dec. 1916 (n:r 603)

ang. filläggsavsättning i vissa delar av Västerbottens läns lappmark; given den 3 juni 1921,
n:r 339-

Lag om ändrad lydelse av 12, 52 och 60 §§ i lagen ang. väghållningsbesvärets utförande

på landet den 23 okt. 1S91 (n:r 6S)
;
given den 7 juli 1921, n:r 370.

Lag om ströängars indragande till kronan; given den 22 juni 1921, n;r 378.
Lag huru förhållas bör med ströängar vid ägostyckning inom Västerbottens eller Norr-

bottens läns lappmark; given den 22 juni 1921, n:r 379.
Lag om förbud mot avsöndring av ströängar inom Västerbottens och Norrbottens läns

lappmark; given den 22 juni 1 921, n:r 380.

Kungl. förordning om allmän fastighetsta.\ering år 1922; given den 7 juli 1921, n:r 381.
Kungl. förordning om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid allmän fastighetstaxering

är 1922; given den 7 juli 1921, n:r 3S2.

Kungl. förordning om fastighetstaxering åren 1923 och 1924; given den 7 juli 1921,
n:r 383.

Kungl. kungörelse ang. jakt efter älg, tjäder och orre, järpe, rapphöns och vaktel, fasan, svärta

och alfagel samt förbud mot fångande av årskalv efter älg, av mås samt av glada, brun
kärrhök och blå kärrhök, m. m.; given den iS juli 192 1, n:r 466.

Kungl. domänstyrelsens kungörelse angående gällande jakttider för vissa djurslag; given

den 25 juli 1921, n:r 484.
Kungl. kungörelse ang. fastställelse av tabell till hjälp vid uträkning av befattningshavare

vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk och domänverket till-

kommande dyrtidstillägg; given den iS juli 1921; nr 472.
kungl. kungörelsen angående skydd för fågellivet å de inom Möja socken av Stockholms

län belägna Björkskärs och Lilla Nassa skärgårdar tillhörande holmar och skär jämte där

omkring liggande vattenområden; given den 30 juli 1 92 1, n:r 485;
kungl. kungörelsen angående fastställelse av tabell till hjälp vid uträkning av befattnings-

havare vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk och domän-
verket tillkommande dyrtidstillägg; given den 18 juli, n:r 472.

SKOGSINDELNING.
Angående skogsindelningsarbete åt revirpersonal. Kungl. domänstyrelsen har upp-

dragit åt överj.Hgmästarna att därest revirassistent ej kan under innevarande år fullt syssel-

sättas med revirgöromäl beordra honom att biträda skogsiaxatorn i distriktet vid skogsindel-

ningsförrättningar, dock ej i större omfattning än de till skogstaxatorns förfogande ställda

hantlangningsmedlen det tillåta, då några ytterligare dylika medel ej kunna påräknas för

innevarande år.

ÖVRIGA ÄRENDEN.
Angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral-

fyndigheter å kronojord. nådigt brev till Ivommerskollegium och domänstyrelsen den 29 april.

I en den 21 januari 1921 till riksdagen avlåten proposition, n:r 38, hava Vi föreslagit

riksdagen att för de fall, beträffamle vilka icke i annan ordning särskilda bestämmelser med
riksdagens medverkan träffats, medgiva, att för tiden intill den i juli 1922 Vi skulle äga ej

mindre ät svenska medborgare bevilja tillstånd att mot den ärliga avgäld och under de
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villkor i övrigt, Vi bestämde, å kromijord inom visst il marken utstakat område under en

tid för varje gång av liögsl tio ar med andras uteslutande med arbete belägga och sig till-

godogöra inineralfyndigheter av andra slag, än som enligt i § gruvestadgan kunde utgöra

föremål för inmutning, med rätt för koncessionsinnehavaren, att, därest vid upplåtelsetidens

utgång dylik 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 tör den tid, varunder koncessionen beviljats, upp-

låta erforderlig mark för vägar samt för anläggning av verkstäder och arbetarbostäder, med
skyldighet för koncessionsinnehavaren att för sålunda åt honom upplåtna förmåner gälda visst

ärligt arrende, som skulle bestämmas genom särskild uppskattning före upplåtelsens medgivande.

Enligt vad riksdagen anmält i skrivelse den 9 april 1921, n:r 112 har riksdagen bifallit

vår nämnda proposition.

Angående skogsvårdsstyrelsernas förvaltningsutskotts framställning om ned-

sättning' i kostnaderna för skogsvärdsstyrelser vid anlitande av rikstelefon till

skydd mot skogseld. Domänstyrelsens underdåniga utlåtande den 26 maj.

Pd grund av de ofta betydande skadegörelser, som förorsakas genom skogseldar, är det

av största vikt att alla åtgärder för underlättande av skogseldars bekämpande vidtagas.

Genom de i vårt land i allmänhet väl utvecklade telefonförbindelserna finnas säkerligen ett

av de bästa medel att snabbast kunna avvärja eller stävja dylika eldsolyckor.

Såsom Telegrafstyrelsen i sitt underdåniga utlåtande den 4 dennes anfört, har Kungl.

Maj:t bemyndigat samtliga länsstyrelser att på anmälan av kronofogde, länsman eller statens

skogstjänsteman hos vederbörande telegrafstationsföreständare begära vissa uppgivna ccntral-

telefon- och vä.xelstationers öppethållande under hela den tid, varunder skogseld, som berör

eller hotar statsverket tillhörig skog, pågår eller bevakning för eftersläckning av sådan

skogseld erfordras, vilket öppethållande i vissa fall kan erhållas på framställning av nyss-

nämnda tjänstemän direkt till vederbörande station.

Då emellertid släckning av skogseld över huvudet taget torde få anses vara förenad med
ett betydande stats- och nationalekonomiskt intresse, anser domänstyrelsen det önskvärt, att

det av Kungl. Maj:t i förut angivet nådigt brev föreskrivna bemyndigandet utsträcktes att

gälla jämväl annan skog än staten tillhörig. Det synes styrelsen även lämpligt att jämväl

skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän erhålla den befogenhet till anmälan om viss angiven telefon-

stations öppethållande som tillkommer förut omnämnda statens tjänstemän.

Ersättning for telefonstationernas öppethållande torde kunna utgå av till Kungl. Maj.ts

disposition stående medel pä sätt Kungl. Maj:t förordnat i nådiga brevet den 14 november 1913.

Angående ifrågasatta nödhjälpsarbeten å allmänna skogar.
För bedrivande av nödhjälpsarbeten ä de allmänna skogarna under rådande arbetslöshet

begärde domänstyrelsen i skrivelse till arbetslöshetskommissionen den 4 maj och 22 april

detta år att ett belopp av för de 6 sydliga distrikten 551,000 kr. och för de 7 nordliga distrikten

1,636,982 kr. måtte ställas till styrelsens förfogande, (se sid. 129

—

132, maj—junihäftet).

I skrivelse den g juli har emellertid Arbetslöshetskommissionen meddelat domänstyrelsen

att den ej ser sig i stånd att förorda de av domänstyrelsen begärda anslagen.

De medel, anför kommissionen, som äro anslagna för lindrande av den innevarande

tidens svårigheter, äro sä pass knappt utmätta, att kommissionen nödgas framgå pä synner-

ligen restriktiva linjer för att kunna få de disponibla medlen att förslå för sitt ändamål.

Kommissionens ingripande måste därför koncentrera sig på platser, där massarbetslöshet

föreligger. Till följd härav måste hjälpåtgärderna för icke rent industrialiserade orter in-

skränkas högst avsevärt. Vid sådant förhällande möter det stora svårigheter att kunna bi-

träda de förslag, som av Domänstyrelsen framställts angående föreslagna arbeten i såväl de

sydliga som de nordliga delarna av landet.

Angående kostnadsfritt tillhandahållande av telefon- eller telegrafstolpar vid

framdragande över kronoparker av s. k. ödemarkslinjer.
Genom nådigt lirev den 6 maj 1 92 1 har doinänstyrelsen bemyndigats att vid anläggning

genom enskilda av s. k. ödemarkslinjer för telefon eller telegraf, vilka äro av särskild be-

tydelse för den lokala skogsförvaltningen, kostnadsfritt utlämna erforderliga stolpar till den

del av sådan linje, som framgår över kronopark.

Angående utredning genom 1919 års lappkommittés försorg beträffande viss

nyttjanderätt av kronans mark ovan odlingsgränsen. Domänstyrelsens underdåniga

utlåtande den 13 juni 1021,

Genom remiss den 30 april 1 92 1 har domänstyrelsen anbefallts att avgiva uUätande an-
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gående en av Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande i Norrbottens län gjord hemställan

om utredning genom 19 19 års lappkommittés försorg beträffande viss nyttjanderätt av kro-

nans mark ovan odlingsgränsen. Till åtlydnad härav far domänstyrelsen med remissaktens

återställande i underdånighet anföra följande.

Sedan domänslyrelsen på därom gjord framställning till bemälde befallningshavande över-

lämnat från skogsförvaltningen infordrade uppgifter å de belopp, som sedan år 1898 såsom

skogsmedel influtit i arrenden för odlingslägenheler, bete, slätter, jakt och fiske av sådan

art, att de jämlikt bestämmelsen i § 31 av lagen om svenska lappars rätt till renbete i Sve-

rige den I juli 1S98 hade bort komma lapparna till godo, har lappfogden J. O. Holm i en

till länsstyrelsen ställd skrivelse gjort gällande, att förutom berörda av skogsstatstjänstemännen

uppgivna arrendemedel vissa större belopp, som inflyta i arrenden från Luossavaara-Kiiruna-

vaara aktiebolag och Tuollavaara gruvaktiebolag även böra tillgodoföras lappfonden.

I anslutning härtill har Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande ansett osäkerhet råda

rörande vidden av den rätt, staten genom lapplagens bestämmelser avsett att tillförsäkra lap-

parna.

Domänstyrelsen kan emellertid icke dela varken den av lappfogden hävdade uppfattningen

om lappars utnyltjanderätt å kronomark ovan odlingsgränsen eller den av länsstyrelsen utta-

lade tveksamheten beträtTande omfattningen av lapplagens bestämmelser.

Åberopade lagrum omnämner nämligen endast upplåtelse av bete, slätter, jakt och fiske,

för vilka inflytande medel skola användas till förmän för lapparna, vid vilket förhållande,

enligt domänstyrelsens förmenande, ät lagen icke kan givas annan mening än, att lapparna

inom berörda område tillförsäkras rätt till markens naturliga avkastning för renbetet och till

nödig utkomst genom jakt och fiske.

Andra upplåtelser än de nu i gällande lapplag nämnda torde fördenskull vara endast

kronan förbehållna, vadan sädana avgifter som för markupplåtelse till gruvdrift, för malm
brytning och vattenbyggnadsföretag, marklösen vid utmål, överskott av järnvägsdrift m, m.

böra tillfalla statsverket.

Enligt länsstyrelsens förmenande skulle den dualism, som råder i fråga om förvaltningen

av kronans mark ovan odlingsgränsen, framkallat osäkerket rörande frågan, genom vilken

myndighet upplåtelse av därvarande nyttjanderätter borde äga rum.

Ehuru domänstyrelsen, såsom ovan sagts, ej kan dela denna Eders Kungl. Maj:ls befall-

ningshavandes uppfattning om osäkerhet i berörda hänseende, dä jämlikt gällande förord-

ningar förvaltningen och vården av de ovan odlingsgränsen belägna kronoparker, krono-

överloppsmarker och skogar på oavvittrade kronomarker tillkommer domänstyrelsen samt

upplåtelse av lapparnas nyttjanderätter inom berörda område skall efter deras hörande ske

genom vederbörande länsstyrelses försorg, har domänstyrelsen likväl för sin del ej något att

erinra mot, att 1919 års lappkommitté bemyndigas verkställa utredning om den ersättning

som frän domänfonden bör utgå till vederbörande lappfonder för de sedan år 189S gjorda

upplåtelser å kronomarker ovan odlingsgränsen.

Angående bemyndigande för kolonisationskommittén att tillkalla representant

för skogstorpare för biträde vid viss utredning. Kungl. brev till kolonisationskom-

mittén den 20 maj.

I en till chefen för jordbruksdepartementet ställd skrift av november 1920 hava B. Holm-

gren m. fl. skogstorpare i skogstorpskolonien vid Juktän i Västerbottens län gjort framställ-

ning om vidtagande av åtgärder för åstadkommande av en utredning rörande möjligheten

av att med äganderätt förvärva de av dem innehavda torpen, torpens inägors utvidgning

samt tilldelning av lämpligt skogsanslag m. m.

Till följd av särskilda remisser hava utlåtanden i ärendet avgivits den 23 mars 1921 av

länsstyrelsen i Västerbottens län, som därvid överlämnat yttranden av vederbörande skogs-

statstjänstemän, den 9 april 1921 av domänstyrelsen och den 7 maj 1921 av eder. Läns-

styrelsen har i sitt utlåtande föreslagit, att sökandena borde beredas tillfälle att exempelvis

genom en representant hos eder medverka och framlägga sina önskemål till den forbättring

i sökandenas ställning, som skäligen syntes böra ifrågakomma.

Dä Vi nu låtit oss föredragas detta ärende hava Vi i anledning av förevarande framställ-

ning, i enlighet med vad ni föreslagit, bemyndigat eder att tillkalla en eller därest så skulle

befinnas lämpligt, två personer för att å skogstorpamas vägnar inför eder framlägga sina

åsikter uti föreliggande fråga.
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS DISKUSSION I SKOGSLAGSTIFT»
NINGSFRÅGAN DEN 28 NOV. 1920.

Landshövding Hederstierna : Jag vill liimna en liten redogörelse för det

förslag, som under sommarens lopp utarbetats av en kommitté under mitt

ordförandeskap. Den yttre anledningen till denna kommittés tillsättning ut-

gjordes av att sedan den s. k. skogslagstiftningskommittén hade utarbetat och

framlagt sitt förslag till skogslag för enskilda skogar sä blev yttrande in-

fordrat av myndigheterna och bland annat även av skogsvärdsstyrelserna.

Det var för skogsvårdsstyrelserna ett behov att få sammanträffa och diskutera,

huru man skulle ställa sig till detta förslag, och denna rådplägning, som ägde
rum för ett år sedan, hade till påföljd, att skogsvårdsstyrelsernas samlade möte
tillsatte en kommitté, som fick i uppdrag att meddela skogsvärdsstyrelsernas

möte sin ständjiunkt. Sedan det särskilda förslag, som man visste skulle

komma att avgivas av skogslagstiftningskommitténs ordförande, landshövding

HiMiERc, blivit tryckt i sin helhet, skulle kommittén träda i verksamhet och

utarbeta det förslag, som vi ansågo skulle kunna lämpa sig för en eventuellt

blivande skogslag. Denna kommitté utgjordes jämte mig av skogsvårdsmännen

herrar skogschefen Karsberg, lantbrukaren Hans.son i Bringåsen samt länsjäg-

mästarna Dlbeck och Mellquist, och vi hava under sommarens lopp utarbetat

detta förslag, som nu senast för några dagar sedan var föremål för diskussion

inför det förnyade möte, som samlats inför styrelserna, och vårt förslag blev

av en stor majoritet antaget och gillat. Detta hindrar naturligtvis icke att

enskilda skogsvärdsstyrelser i sina privata överläggningar kunna komma till

ett annat resultat. När jag nu skall gå att redogöra för vårt förslag, vill jag

förutskicka den anmärkningen, att kommittén icke har kommit med några,

vad man kan kalla nya förslag, utan vi hava ju på det hela taget byggt på
det beståendes grund, om jag därmed får avse såväl den permanenta skogs-

lagen av 1903 som de provisoriska lagarna. Den första av dessa utfärdades

ju IQ 18 och den senaste nu i är. Detta faktum, att det icke blir något nytt,

kan jag icke finna ur lagstiftningssynpunkt vara annat än lyckligt. Det kan
naturligtvis tänkas sädana förhållanden, då det är nödvändigt för en lagstift-

ning på ett område att komma med nya förslag. Lagstiftningen har legat

så efter tiden, att det är nödvändigt att komma med något genomgående,
men i stort sett är det för visso lyckligt, om lagstiftningen följer med tids-

utvecklingen, och att den nya lagstiftningen icke kommer med några epok-

görande, omvälvande förändringar utan söker bygga vidare på det beståendes

grund och söker att komma med bestämmelser, som äro lämpade för den
utveckling, som under tidernas lopp har visat sig växa fram.

Om jag tänker på 1903 års lag, är den, som vi alla \eta, en ren återväxt-

'4- Skogsvhrds/oreningryn Tiilskri/I iqii. Serien 1:.



190x MKDDELANDKN FRÄN SKOGSVÅRDSFORKNINOKX

lag. Avverkaren får göra bäst han vill ; han måste bara sörja för att det

blir återväxt. Sedan han har skaffat säkerhet för återväxt finnes intet hinder

för honom att göra bäst han själv gitter; något som ur skogsvärdssj-npunkt

är beklagligt. 1903 års lag var ett gott framsteg, men man kan icke stanna

vid den. Det dröjde icke längre än till 1910, förrän riksdagen skrev till

l-iungl. Maj:t och begärde en utredning, som skulle gå i den riktningen, att

skogsvärdsstyrelsernas befogenhet skulle utvidgas till förhindrande av avverk-

ning av ungskog. Det var denna riksdagsskrivelse från 1 910, som påföljande

år föranledde tillsättandet av skogslagstittningskommittén under landshövding

Husbergs ordförandeskap och det arbete, som kommitterade då började med
hava de fullgjort sä omsorgsfullt, att det dröjde i åtta år, innan de kunde

framlägga sitt förslag. Deras betänkande blev avgivet år 1919 och den

reservationen, som sedermera landshövding Husberg framlade som skiljaktigt

förslag, kom först i våras.

Emellertid har ju utvecklingen, därmed avser jag kristiden, tydligen gått

händelserna i förväg. De höga prisen på virke och ved, som kristiden med-
förde, inneburo ju en lockelse för folk, som pä den tiden särskilt kände sig

benägna att hastigt förtjäna pengar, att köpa egendomar och rofta ned all

skog som fanns, vare sig ungskog eller fullmogen skog, och statsmakterna

insågo ju att på det sättet kunde det icke fortgå, och helt hastigt blev redan

vid 19 1 8 års riksdag den första kristidslagen beslutad. Som det också är

herrarna bekant, riktar den sig mot olämplig avverkning av ungskog, mot
avverkning, som strider mot grunderna för god skogsvård och mot avverkning,

som berövar fastigheten dess husbehovsskog. Jag tror, att man får beteckna

denna kristidslagstiftning såsom på det hela taget lyckad. Den har hindrat

den skogsskövling, som dessförinnan pågick i mycket vidsträckt skala och

har i sin tillämpning, såvitt jag kunnat erfara, icke rönt något vidare mot-

stånd. Jag har själv i egenskap av ordförande i Hallands läns skogsvårds-

styrelse farit omkring och meddelat förbud och har alltid funnit att veder-

börande markägare själv har insett, att det här var det klokaste, som kunnat

hända. Det har naturligtvis vållat icke så litet trassel mellan avverkare och

markägare, men även det har ju kunnat utklarerats. Det är klart, att man
fått betala visst skadestånd, men i allmänhet har man på kompromissens väg

kunnat träffa en överenskommelse.

När nu skogslagstiftningskommittcn kom med sitt förslag, sä hade den tyd-

ligen fattat ståndpunkt redan innan kristiden, och den ståndpunkt, som den

där intagit, har den icke låtit sig rubbas ifrån i trots av kristiaen. Riksdags-

skrivelsen av ig I o har den tagit ad notam, men någon lagstiftning däröver

emot annan skogsavverkning har den icke kommit med. Reservanten har

visserligen ett förslag, som skulle mera gå till mötes önskningarna mot in-

skridandet mot avverkning stridande mot grunderna för god skogsvärd, men
befarar jag att den avfattning, hans paragraf fatt, i verkligheten icke är bra.

Vad jag skulle vilja säga vara grundfelet i såväl skogslagstiftningskommitténs

förslag som reservantens är det, att de visserligen hava infört vissa bestäm-

melser om förbud mot avverkning av ungskog — reservanten därjämte mot

avverkning mot grunderna för god skogsvård — men de hava icke medgivit

myndigheterna, skogsvårdsstyrelserna, någon rättighet att inskrida mot sådant

pä det hela taget. En skogsvårdsstyrelse, som skulle kunna vara rätta myn-

digheten, har icke rättighet att inskrida och förbjuda en fortgående avverkning
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utan har bara rättighet att stämma vederbörande, som brutit mot förbud, vid

domstol, och sä har man ju straffbestämmelser för ett sådant förfarande. Mun
behöver säkerligen icke vara mycket jurist för att förstå, att sädana bestäm-

melser komma att i praktiken visa sig vara fullkomligt ineffektiva. När den

stämde kommer till domstol, säger han, att det icke var ungskog, och om
det vore reservantens förslag, som bleve lag, så skulle han säga, att det vore

i tullständig överensstämmelse med grunderna för god skogsvärd. Så föres

bevisningen och domstolen kan säga, att den är övertygad om att det här

var ett brott mot den nya skogslagens bestämmelser, men mot vederbörandes

bestämda förklaring, att han var i god tro, så blir det säkerligen ytterst sällan

som domstolen kommer att kunna utdöma straff. Såvitt jag kan förstå är

därför skogslagstiftningskommitténs och reservantens bestämmelse i detta \ik-

tiga avseende sådant, att det icke kommer att hava någon vidare påföljd för

skogens skyddande. Det är ett slag i luften, man kommer icke att kunna

hejda en avverkning, som man anser sig böra inskrida emot. Såvitt jag för-

står är denna anmärkning emot kommitténs och reservantens förslag ett full-

komhgt grundskott mot hela förslaget.

De bestämmelser, som lagarna i övrigt innehålla, äro rena äterväxtbestäm-

melser och på det hela taget bygga de pä 1903 års lag.

\'ad jag därjämte skulle vilja framhålla som anmärkning mot båda dessa

förslag är, att de äro alldeles för detaljerade. Det är ett fel i hela vår lag-

stiftning för närvarande, att den skrives alldeles för detaljerat. Det är ett

fel, som tyskarna sedan lång tid tillbaka varit hemfallna ät. Det är överens-

stämmande med germanskt lynne att tänka sig alla möjliga eventualiteter och

stifta lag för dessa. För den frestelsen hava vi under de senare åren fallit,

och detta har lagstiftningen i dessa förslag, såvitt jag förstår, gjort sig kanske

ännu mera skyldig till än mänga föregående lagstiftningar. Ett sådant för-

faringssätt har stora olägenheter. Det gör, att den som skall leva efter

lagarna framför allt, men även för ämbetsmännen, som skola försöka över-

vaka dem, blir det svårt att komma till rätta med och fä klart för sig om
just dessa detaljbestämmelser äro tillämpliga på det föreliggande fallet. Det

är i hela vår lagstiftning ett mycket sorgligt avvikande frän den lagstiftning,

som utmärker 1734 års lag med sin kraftiga lapidarstil, som fastslog prin-

ciperna och sedan i sista hand överlämnade åt domstolarna att draga ut kon-

sekvenserna. Går man i motsatt ordning lyckas man kanske i hundra fall

skriva detaljbestämmelser för 25 men de övriga 75 fallen bliva obestämda,

och man vet icke huru lagens bestämmelser träiilar in på dem. Livet är så

växlande, och huru mycket en lagstiftning än försöker att tänka sig alla möj-

liga fall, så kommer den till korta.

I det förslag, som vi utarbetat, hava vi försökt att undvika de fel, som
jag finner vidlåda i detta fall de två förut utarbetade lagförslagen. Vi hava

försökt att bygga på det beståendes grund. Vi hava tagit 1903 års lag och

den senaste provisoriska lagen av 1920 och utgående från de bestämmelser,

som vi funnit vara nyttiga för skogsvärden, hava vi försökt få fram ett för-

slag, som skulle motsvara vad, enligt vår åsikt, skogsvårdsintresset för när-

varande kräver.

Om jag nu går närmare in på saken, så är det klart, att vi böra hava förbud

mot avverkning av ungskog. Därom äro ju alla överens och därför skall jag

icke vidare uppehålla mig därvid. Vi hava emellertid avstått från varje för-
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sök att skriva en definition pä vad som menas därmed. Vi hava icke funnit

kommitténs och reservantens i detta avseende lika förslag vara tillfredsställande,

utan man får försöka att i varje särskilt fall avgöra huruvida det är ungskog

eller icke, och jag tror att under de gångna krisåren i detta fall några mera

betydande divergenser icke hava uppstått.

Sedan kommer jag till paragrafen om avverkning, som strider mot grun-

derna för god skogsvård eller om fastigheten därvid kommer att lida brist

på husbehovsvirke. Det är kristidslagens bestämmelse i detta fall, som vi

upptagit, men den lagens bestämmelse gäller ju endast för fastighet, som har

gått i köp efter den 14 maj 19 18, och den gäller icke andra fastigheter. Jag
antager, att det blir just den bestämmelse, som innefattas i i § mom. 2,

varom meningarna framför allt komma att bliva delade, och jag skall därför

framför allt uppehålla mig vid detta moment. Bestämmelsen om att grun-

derna för god skogsvärd skola iakttagas hava vi föreslagit skall utsträckas till

all skog, således icke bara skog, som gått i handel, eller avverkningsrätt, som
upplåtits efter den 14 maj 19 18, utan till all skog. Jag kanske först skulle

säga att ur juridisk och nationalekonomisk synpunkt kan jag icke finna annat

än att man är nödsakad att taga denna konsekvens av 1 9 1 8 års kristidslag.

Denna har framkommit för att hejda en skogsavverkning, som går mot grun-

derna för god skogsvård; har framkallats av ett behov att värda även den

vuxna skogen och har riktat sig hittills mot dess köpare, som jag nyss talade

om, men såvitt jag förstår sker det väl frän nationalekonomisk synpunkt och

ur den synpunkt, i vilken lagen framkommit, lika orätt vare sig den olämp-

liga skogsavverkningen äger rum på ett hemman, som gått i försäljning efter

den 14 maj 1918 eller på annan skog. Det är förfarandet, som man skall

reagera emot, vem som s.edermera gör sig skyldig till det är en underordnad

sak. Men vill jag hava en lag, som är lika för alla, så synes det mig vara

nödvändigt att reagera emot ett oriktigt förfarande, det må begås vare sig

av den ene eller den andre. Ur ren juridisk rättslig synpunkt kan jag där-

för icke förstå annat än att principen, att lagen skall vara lika för alla, krä-

ver, att i fråga om bestämmelserna »emot grunderna för god skogsvård» taga

steget fullt ut och säga, att de bestämmelserna skola gälla emot vem som
helst, som bryter emot dessa grunder. Oavsett nu denna juridiska synpunkt,

som är för mig alldeles klar och tydlig och ofrånkomlig, kan jag icke förstå

den farhåga, som denna bestämmelse väcker hos dem, som träffas av den.

Man har icke reagerat så länge det gällt andras förfarande, men när man får

bestämmelsen även riktad emot sig själv, blir man räddhågad.

Till en början kanske jag skall säga det, att denna bestämmelse om att

iakttaga grunderna för en god skogsvård, är, såvitt jag förstår, det minsta

man kan fordra av en skogsägare. Pä skogsvärdsstyrelsernas möte var det

en oppositionsman emot detta förslag, som befarade att antagandet av en sådan

princip skulle hava till påföljd, att lagstiftningen även skulle kunna inskrida

emot vanhävd på jordbruksområdet. Oavsett alla andra skäl — jag skall icke

yttra mig om huruvida det kan vara olämpligt eller icke att göra ett sådant

inskridande — men det är väl stor skillnad mellan att vanhävda sitt jord-

bruk — en nationalekonomisk olägenhet, som snart kan hjälpas — emot att

skövla skog, som icke kan fä återväxt pä 70— 80 år eller huru lång tid det kan

taga. Det, som berättigar staten att inskrida emot oklok eller olycklig skogsav-

verkning är, att det gäller icke bara avverkaren, icke bara vår tid, utan en lång,
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läng Iraiiitid för landet. Den farhågan tror jag därför icke är tillräcklig, men
man säger naturligtvis, att uttrycket att avverkningen icke får strida emot

grunderna för god skogsvård, är av sä tänjbar beskaffenhet att man befarar,

att skogsvärdsstyrelserna skola rent av hindra en förståndig avverkning av

skog. Det har fallit sig helt naturligt för oss att upptaga just ett sådant

stadgande, som redan vunnit hävd i lagspråket och tillämpats under de n;ir-

maste åren. Redan därigenom har man skapat sig en iipiifattning om vad

som får avses med grunderna för god skogsvård och icke. Det är alllid

lyckligt att icke försöka skapa nya termer utan försöka bibehålla vad som

en gång vunnit burskap i lagen, men därtill konuuer, att uttrycket »icke

strida emot grunderna för god skogsvärd > väl är det minsta man kan fordra

av en avverkare. Det är icke fråga om att icke strida emot vad man menar

med god skogsvård, utan det är själva a och o i detta: En viss avverkning

är skogsskövling, men en annan är det icke. Uttrycket »grunderna för god

skogsvård >* betyder, att det är alldeles tydligt att så får man icke förfara.

Det är icke tal om att en skogsvårdsstyrelse får komma och säga: »Så och

så kräver god skogsvård att ni gör». Avverkaren får avverka bäst han

har lust, hur han anser vara klokast och lämpligast för sig. Först då får

skogsvårdsstyrelsen inskrida, dä den kan säga: »Detta strider emot grunderna

för god skogsvård, detta förfaringssätt är rent ät skogen för att ni skola

kunna få fortsätta». Varje annan lagtolkning av detta synes mig vara oriktig.

F^n skogsvårdsstyrelse får ju lov att vara mycket mån om sin auktoritet. Det

duger icke för den att fä bakslag på något sätt, ty då är det slut med
auktoriteten för längre eller kortare tid; om en skogsvårdsstyrelse således lör-

bjuder förfarandet på grund av detta moment och den, som straffas därav,

begär syn, så blir det väl av länsstyrelsen förordnat en jägmästare, som lyder

under domänstyrelsen, och skulle den kunna komma och säga: >l^et här är

alldeles galet, det här är visst icke stridande mot grunderna för god skogs-

vård», dä har jag mycket svårt att tänka mig annat än att domstolen i sin

tur säger: »Det här råder det delade meningar om vad som är förenligt med
grunderna för god skogsvärd eller icke och då kunna vi», domstolen, »icke

upprätthålla det av skogsvärdsstyrelsen meddelade förbudet». Då får natur-

ligtvis avverkaren förbudet upphävt. Jag har egen erfarenhet av vad ett dylikt

upphävande av ett förbud kan föra till. Skogs\årdsstyrelsen i Hallands län

utfärdade ett förbud och det blev stämning, och när det kom till domstol,

det var en tvist mellan av\erkaren och markägaren, försummade den ena par-

ten sig med påföljd att domstolen missuppfattade situationen och trodde att

det gällde en helt annan paragraf än det var fråga om. Det är icke tal om
annat än att skogsvårdsstyrelsen skall fä rätt, då det klagats däröver i hov-

rätten. Men så fort detta beslut kom, så finge vi massor av sådana stäm-

ningar och skogsvårdsstyrelsens auktoritet blev rubbad. Nu voro vi, såvitt

jag förstår, alldeles oskyldiga, men det visar, hur farligt det är för en skogs-

vårdsstyrelse att icke stå på den säkra sidan, innan den utfärdar sina beslut.

Det värsta blir säkerligen i sådana fall, där avverkaren och skogsmarkägaren

icke äro samma person och där det är gamla avverkningskontrakt. Denna
lag kan icke tänkas komma till tidigare än 1922, och detta gör att med hän-

syn till längden av avverkningstiden, som nu finns, den femåriga, nu ifråga-

satta lag icke kan bliva i stort sett tillämplig pä den. Beträffande alla

avverkningsrätter före i88g, de 50-åriga kontrakten, som utlöpa mellan 192,^
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och 1943, kommer det nu att Miva svårigheter, men man har ju lyckats reda

upp det beträffande ungskog, och det får man väl försöka göra nu med. Det

är klart, att då det nu kommer en sådan ny lagstiftning, som alldeles rubbar

ingångna kontrakt, så kan upplätaren icke leverera den vara, som han för-

bundit sig leverera, och markägaren, som utgått ifrån att han icke får dessa

träd, gör en vinst till följd av lagen och får träden kvarstående till avverk-

ningstidens slut. Det är tydligt att den senare blir skyldig att ersätta dea
skada, som den förstnämnda skulle lida till följd härav. Det var något, som
icke kunde beräknas vid kontraktets ingående.

Ja, i motsats till vad jag förebrått kommittén och reservanten, så hava vi

i likhet hied kristidslagens bestämmelser medgivit vederbörande skogsvårds-

st\relse att meddela förbud och även meddela anvisningar hur avverkningen

skall få äga rum. Om det är en pågående avverkning och man ser att den

är farlig, så bör skogsvårdsstyrelsen hava rättighet att säga: »Så får ni icke

göra, men sä och så kan ni få göra». Det är klart att de anvisningar, som
skogsvårdsstyrelsen ger, måste vara fotade på paragrafen angående av-

verkning emot grunderna för god skogsvård. Skogsvårdsstyrelsen måste tyd-

ligen därjämte kunna giva några anvisningar, om lagen skall kunna upp-

rätthällas. Vi hava i likhet med kommittén stadgat straff för varje sådan

förseelse emot lagen men framför allt hava vi stadgat höga straff' emot ett

överskridande av det förbud eller de anvisningar, som skogsvärdsstyrelsen

givit. Det är alldeles klart, att det är stor skillnad mellan att misstolka lagen

och anse att det icke är ungskog längre och »icke strida emot grunderna

för god skogsvård». Men har myndigheterna, har skogsvårdsstyrelsen sagt

ifrån att detta förbjudes, så får man icke göra så, och dä kräver respekten

inför lagen, att den, som förbryter sig emot ett sådant förbud, måste straffas

och straffas ordentligt. Därtill kommer ju, att det här kan gälla mycket höga

vinster och man får icke ställa så till att den, som bryter emot bestämmel-

serna, gärna betalar böterna, ty han gör en oerhörd vinst i alla fall, utan

man får stadga sådana straff att verkligen lagen blir åtlydd. Därför hava vi

för detta senare fall, då det gällt brott emot förbud, stadgat ett maximum
av 10,000 kronor i böter eller fängelse i högst 6 är. Utan sådana följder

kan man naturligtvis riskera att böterna bliva betalade och förseelsen upp-

repad.

Tag skall icke lämna någon redogörelse för huru kommittén och reservanten

tänkt sig området för lagens giltighet utan skall åtnöja mig med att säga, att

vi hava undantagit Norrl)Ottens och Västerbottens län egentligen därför att vi

icke voro tillräckligt sakkunniga på området för att ge oss på det. Jag har

hört sägas, att inom dessa län önskar man få likartad lagstiftning med landet

i övrigt. Vi hava undantagit dessa två län samt Gottland och Öland, men i

övrigt hava vi låtit lagen gälla, och vi hava ställt oss på den grunden att vi

sagt, att här finns bara inom vårt land två kategorier skog, antingen statens

eller skog, som icke tillhör staten och som därför faller under lagen. Om
värt förslag skulle bliva antaget, kommer således icke att finnas någon tvek-

samhet, ty antingen faller skogen under domänstyrelsen eller skogsvårdsstyrel-

sen. Kommittén och reservanten hava kommit med bestämmelser, enligt

vilka det kan befaras att några skogar skulle komma mitt emellan och

undkomma verkan av den ena eller den andra lagen. Med vårt sätt att

uppdela dessa skogar, skulle något sådant icke kunna ifrågakomma.
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\i hava däremot två stora kategorier, den ena enskilda skogar och den

andra, allmänna, statens skogar, som ej äro hänförliga till de enskilda. För

de förra skogarna gäller vad jag nyss nämnde, ungskogsbestämmelsen, grun-

derna för god skogsvård och liestämnielsen om husbehovsskog. För kommu-

ners och allmänna inrättningars skog gälla precis samma bestämmelser, även

de äro skyldiga att iakttaga grunderna för god skogsvård och ungskogsbe-

stäinmelsen, men därutöver äro de skyldiga, att om skogsvården så kräver,

upprätta en skogshushållningsjjlan, och skulle de vägra att göra detta, har

skogsvårdsstyrelsen rättighet att uppgöra en sådan plan pä ägarens bekostnad.

F"rån denna mera rigorösa bestämmelse hava vi medgi\it två undantag. Det

ena är häradsallmänningar. För dessa böra gälla alldeles särskilda be-

stämmelser och förslag till sådana bestämmelser äro redan utarbetade. Det

andra undantaget gäller skogsvärdssällskapens skogar, vilka hava Kungl. Maj:ts

sanktion pä sina stadgar. För både häradsallmänningar och dessa av skogs-

värdssätlskajjen förvaltade skogar gäller emellertid lika mycket som för andra

bestämmelsen om att icke få avverka ungskog och icke emot grunderna lör

god skogsvård. Detta gäller allmänt. Men däremot slippa de ifrån dessa

bestänunelser om skogshushällningsplan. Vad skogsvårdssällskapen beträffar

hava vi ansett oss kunna göra det dels med hänsyn till den garanti vi anse

oss hava i alla fall att där icke brytes emot grunderna för god skogsvärd.

Skulle de begå förseelser i det fallet, förmodar jag icke Kungl. Maj:t skulle

tveka ett ögonblick att upphäva fastställelsen som lämnats. Det finns, såvitt

jag vet, ett allmänt intresse att de lämnas litet mera ät sin frihet. Det är ju

ur skogsvårdssynpunkt en synnerligen nyttig verksamhet, som de bedriva ge-

nom att förmä kommuner och landsting att bilda skogsallmänningar och sköta

dessa för deras räkning. De hava hållit på nu i liera år, och de anfall emot

dem, som man ibland sett i pressen, tror jag, såvitt jag kunnat undersöka

saken, icke varit befogade. Jag tror därför, att det är lämpligt att kunna

låta dem fortsätta sin mera fria verksamhet och så i stort sett kunna göra

landet stor nytta genom bildande av skogsallmänningar.

Jag skall icke uppehålla herrarnas tid längre. Vi hava återgångsbestäni-

melser i huvudsaklig överensstämmelse med redan bestående. Betesrätten är

ju en mycket viktig fråga. Jag vill bara inskränka mig till att säga, att vi

föreslagit förbud för gemensamt mulbete, därest icke Kungl. Maj-.t etter veder-

börande landstings och hushållningssällskaps hörande medger dispens i det

avseendet. Vi hava däremot icke vågat oss på att även införa förbud lör

bete på gemensam mark av andras kreatur. I allmänhet lär den skada, som

andra kreatur än får och getter göra, icke vara så avsevärd, och dels befarar

jag att möjligheten att få några rigorösa bestämmelser i detta avseende ännu

icke erfordras.

Jag har här försökt att i korthet giva herrarna en föreställning om värt

förslag, och det skulle vara mig kärt om denna förening, som ju särskilt har

satt såsom sitt mål våra skogars vård, skulle vilja med välvilja taga emot

förslaget.

Länsjägmästare E. Hedemann-Gade. Herr Ordförande, mina herrar!

Skogsvårdsstyrelsernas nyss avslutade ombudsmöte har beslutat sig lör att hos

Kungl. Maj:t tillstyrka ett skogslagstiftningsförslag i enlighet med de grunder,

som inledaren här relaterat. Detta beslut synes mig vara i dubbel mening
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anmärkningsvärt. Väl måste man erkänna, att den enskilda skogshushållningen

lämnar mycket övrigt att önska. Varje skogsman strävar även för och önskar

givetvis att något kan åstadkommas, som gör att den blir bättre, men jag tror

dock att man allvarligt måste ilrågasätta lämpligheten av en lag med så rigorösa

bestämmelser, som de här föreslagna. Jag tror nämligen icke att man når

det eftersträvade målet på den vägen.

Hittills har aldrig, — om jag nu undantager enstaka skogsvårdsfantaster, —
några röster höjts för att en lag, som så djupt ingriper i den enskildes för-

foganderätt, skulle komma till stånd eller att staten skulle övertaga ett så

betydande förmynderskap över de enskilda. Det ombudsmöte, som hölls i fjol

med skogsvärdsstyrelserna uttalade sig icke heller för ett förslag i så omfattande

riktning som det nu av herrar kommitterade utarbetade. Ombudsmötet för-

ordade nämligen endast, att den blivande skogslagstiftningen skulle baseras på
1903 ärs lag samt den provisoriska skogslagen. Men mig synes att före-

liggande förslag är något helt annat.

Det kan i detta sammanhang hava sitt intresse att erinra om vissa uttalan-

den, som gjordes, när den provisoriska skogslagen är 19 18 kom till stånd.

Som herrarna torde erinra sig, tillkom denna lag egentligen på bränslekom-

missionens initiativ. B. K. hade nämligen till regeringen ingivit förslag om
en tillfällig skogslag och samtidigt gjort ett utkast till en dylik lag. Paragraf

I i detta lagförslag innehöll bestämmelser om att skogsavverkning inom de

områden, där lagen angående \ård av enskildes skogar ägde tillämpning, icke

skulle få bedrivas på ett sätt, »som uppenbarligen icke vore förenligt med
god skogsvård . Detta förslag remitterades till de sakkunniga, som hade att

yttra sig över lämpligheten av tillfälliga åtgärder för stävjande av spekulatio-

nen vid handel med jordbruksegendomar, vilka sakkunniga sedan uttalade sig

om bränslekommissionens förslag på bl. a. följande sätt: »Det måste tagas i

noggrann omprövning huru långt de ifrågasatta bestämmelserna lämpligen böra

gå för att — utan att ingripandet i den enskildes hushållning göres mera om-
fattande än som av förhållandena nödvändigtvis päfordras — dels utgöra ett

verksamt hinder för sådan vanskötsel av skog, som är särskilt skadlig för

skogarnas framtida bestånd, dels förebygga den allmänt erkända fara för skogs-

skövling, som framträder vid skogsfastigheters överlåtande från en ägare till

annan.» — — Vidare: »Det statliga reglerandet av avverkningen ä enskilda

skogar i allmänhet synes böra inskränkas till bestämmelser, varigenom före-

bygges uppenbar vanskölsel a<' den växtliga, utveeilingsdngliga ungskogen. — —
— Att i övrigt beträffande enskildes skogar i allmänhet meddela bestäm-

melser, som rikta sig mot sättet för avverkning av även de till mera mogen
ålder komna bestånden, eller som reglera den årliga skogsavkastningen, sä att

denna må bliva i möjligaste män jämn, anse sig de sakkunniga av flera skäl

icke kunna tillstyrka, y —
Vi se sålunda, att det dä åtminstone fanns en bestämd farhåga för att in-

föra en all skog omfattande lag.

De nyssnämnda sakkunniga hava vidare bland annat refererat vad Sveriges

Skogsägareförbund uttalade i denna fråga. Det heter här: -I fråga om det

framlagda förslagets detaljer har förbundet framhållit, bland annat, att uttrycket

»uppenbarligen icke är förenligt med god skogsvård» vore alltför tänjbart och

torde kunna giva upphov till de mest olikartade tolkningar. Huruvida det-

samma skulle tillämpas endast beträffande avverkning av ungskog eller om
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bestämmelserna skulle gälla även i fråga om avverkning å äldre, nära sin av-

verkningsålder stående bestånd, vore icke utsagt. Uå åsikterna även i skogs-

vetenskapliga kretsar vore ytterst delade rörande de äldre beståndens genom-
huggning och tidpunkten för deras slutavverkning, syntes oriktigt att bygga

en i den enskildes rätt över sin egendom så djupt ingripande lag pä så lös,

i huvudsak pä den subjektiva uppfattningen byggd grund, och detta så mycket

mer som lagens handhavande syntes giva rum för stort godtycke.»

Jag misstänker starkt att Sveriges Skogsägareförbund fortfarande hyser åsik-

ter ungefär överensstämmande med detta uttalande. Det synes mig också att

Sveriges skogsägare är en faktor, som skogsvärdsstyrelserna borde räkna med.

Kommitterade hava nu föreslagit, att man borde gä vidare pä den väg, som
den provisoriska skogslagen enligt deras mening anvisat. Det står ju givetvis

skogsvärdsstyrelserna eller vissa sådana fritt att förorda sådana bestämmelser,

men för egen del kan jag icke finna annat än att dessa skogsvärdsstyrelser ge

sig in pä en synnerligen farlig väg. Tro ni nämligen icke, mina herrar, att

man kan misstänka, att om den av skogsvärdsstyrelsernas majoritet förordade

lagen skulle bliva antagen, i och med det att lagen går igenom och allmän-

heten börjar känna tvånget och trycket av densamma, skogsägarna och sär-

skilt kanske allmogen komma att reflektera en smula och undra vem som
egentligen gett dem den lagen ifråga. Få de då till svar: »Det är skogs-

värdsstyrelserna», ja, då misstänker jag att det blir slut på det goda samarbete,

som nu måste sägas äga rum mellan dessa styrelser och allmänheten. Då
mista jämväl styrelserna skogsägarnas förtroende, och den dag de förlora det,

då förlora de det värdefullaste de nu äga.

Jag tror även, att det uttalandet, som fälldes av vice ordföranden vid skogs-

vårdsstyrelsernas ombudsmöte, att intresset för skogsvården i sä fall skulle

dödas, tyvärr är alltför sant.

Även om man emellertid nu skulle anse tiden vara mogen — eller åtmin-

stone vissa personer skulle anse tiden vara mogen — för en sådan genom-
gripande skogslag, vill jag hålla före, att det under alla förhållanden är olämp-

ligt, att den speciellt beträffande § i mom. 2 får en sådan formulering som
det föreliggande förslaget. Jag har redan tillåtit mig citera vad Skogsägare-

förbundet åtminstone hittills ansett angående det mycket omdebatterade be-

greppet ; god skogsvärd». För egen del kan jag heller icke finna annat än

att detta begrepp är synnerligen tänjbart. Även om, såsom landshövding

Hederstierna anförde, det endast gäller att bestämma när en avverkning strider

emot de enklaste grunderna för god skogsvärd, blir det alltid en massa gräns-

tall, och där komma meningarna att gå i sär. Det anmärkningsvärda är att

man i skogsmannakretsar disputerar om själva begreppet god skogsvård. En
del lägga i detta begrepp en sak, en del andra en annan sak; vad skall

resultatet bliva? Jag tror också, att jag tyvärr måste påstå, att den provisoriska

skogslagens bestämmelser i denna punkt redan ha tolkats olika av olika skogs-

vårdsstyrelser, och det kan f. ö. icke undvikas, att de måste tolkas olika. Dä
kan ju någon invända: ija, men hur har man kunnat tillämpa den provisoriska

skogslagen under så många år, då det redan i den finns en sådan paragraf.

»

Jag vill då säga, att det är en förfärlig skillnad mellan en tillfällig lag direkt

stiftad till för/iitidrandc i7<- stcövliiig av skog och en permanent lag angående
Tård av enskildes skogar. Jag tror därför, att man mycket allvarligt måste
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överväga om det är lämpligt att införa nägot sådant som moment 2 i detta

förslags paragraf i

.

Man skulle ju nu visserligen kunna tänka sig, att det i lagmotiven kunde
fixeras vad lagstiftningen menar med begreppet god skogsvård och att sedan

skogsmännen med litet god vilja skulle kunna försöka tolka det på ett sätt,

som vore något sä när ensartat. Även om så skulle bliva fallet, ställer jag

mig dock fortfarande skeptisk angående lämpligheten av dessa nu föreslagna

rigorösa bestämmelserna. Mig synes det nämligen, att det i detta fall, som i

så många andra, förekommer vissa psykologiska moment, som kommitterade

icke tagit tillbörlig hänsyn till. Vi svenskar äro icke glada för tvång och

lagar, och vad exempelvis en svensk bonde med glädje gör frivilligt, gör han

ogärna om det står föreskrivet 1 lag. Jag tror därför att man kan säga, att

lika omöjligt som det är att exempelvis införa folknykterhet genom totalförbud

och restriktioner, lika omöjligt är det att genomföra god skogsvård genom allt-

för stränga lagar. Det synes mig även att skogsvårdsstyrelserna och deras

tjänstemän borde undvika risken att av allmänheten bliva bedömda som —
skogsvårdsfantaster.

Skogschefen Arvid Nilsson. Herr Ordförande, mina herrar! Dä jag

vid årsmötet i våras hade äran inleda diskussionen om skogslagstiftningskom-

mitténs förslag, och då de meningar, som jag vid det tillfället sökte giva ut-

tryck åt, till väsentliga delar motsägas av det utlåtande, som skogsvårdsstyrel-

sernas kommitté nu avgivit, och som den högt ärade inledaren här förordat,

ber jag att få yttra några bemötande ord.

Detta nya förslag från skogsvårdsstyrelserna har utan tvivel ett flertal verk-

liga förtjänster vid jämförelse med skogslagstiftningskommitténs förslag.

Som en verklig förtjänst får man väl beteckna den ändringen, att kristids-

lagens bestämmelse om ungskog i huvudsak godtagits i stället för skogslag-

stiftningskommitténs mera invecklade formulering. En förtjänst är väl också,

att den sista kommittén har frångått skogslagstiftningskommitténs förslag om
att varje skogsägare eller avverkare skulle hava rätt att göra äterväxt av vad

trädslag som helst efter en avverkning. Flera dylika förtjänster kunna givet-

vis påvisas.

I väsentliga punkter innebär dock det nya förslaget icke någon förbättring

utan i stället, enligt min mening, en försämring av det ursprungliga förslaget.

Jag vill först ingå pä den fråga, som frän skogsägarehäll anförts såsom mest

väsentlig, dä det gällt en ny vittgående lag, nämligen att skogsägare icke

kunna finna det rättvist, att sädana lagar skrivas utan att samtidigt någon

garanti erbjudes för att en ensartad lagtillämpning verkligen kommer till stånd

inom olika skogsvärdsstyrelsers områden. Det kan icke vara rätt att vad som

på ena sidan länsgränsen är uppenbart oriktigt, pä den andra sidan gränsen

är riktigt, som man nu får höra exempel pä. Den högt ärade inledaren var

mycket förvånad över att frän skogsvärd ande skogsägarehåll kunde göras invänd-

ning emot dessa nya vittgående lagförslag i skogsvärdens intresse. A min

sida vill jag giva uttryck för min förvåning över denna förvåning. Det är

ju sä, att skogsvärdande skogsägare och andra skogsägare kunna vara mycket

oense i en hel del saker, men i en punkt framstår solidariteten helgjuten,

och det är, dä det gäller prov pä enhetlighet i tillämpningen av bestämmel-

ser, som begränsa den nödställde skogsavverkarens handlingsfrihet. Antingen
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en skogsägare är intresserad skogsvårdare eller icke, måste han , väl bet\'ivla

tierättigandet hos en lag, som sätter en skogsägare i konkurs på ena sidan

om länsgränsen men på den andra sidan om denna gräns förhjälper honom
att hålla sin ekonomi uppe. Den föreslagna nya lagen föreskriver, antingen

man följer skogsvårdsstyrelsernas eller skogslagstiftningskommitténs förslag,

en hel del förbud att avverka och andra åligganden för skogsägaern, som
kunna på verkligt betydande sätt ingripa i hans existens\illkor, utan att något

åtgjorts för att betrygga, att dessa ingripanden i praktiken skola bliva till-

närmelsevis lika under likartade skogsförhällanden. Det måste därför vara

rätt att fråga, varför denna synpunkt icke alls blivit beaktad av dem som
skrivit lagen.

Skogslagstiftningskommittén föreslog visserligen invättandet av en skogsin-

spektör såsom en sorts förehingslänk mellan skogsvårdsstyrelserna. Denna
inspektör skulle icke få förtroende att utfärda några gemensamhetsregler för

lagtillämpningen inom olika län eller dylikt, men likväl — såsom en leda-

mot av kommittén vid årssammanträdet här i våras uttryckte det — kunna

åstadkomma en god medverkan vid strävandet efter en likartad tillämpning

inom olika län. Denna inspektörens medverkan skulle väl ändå bliva av

oansenligt värde, där verklig meningsskiljaktighet föreläge mellan olika skogs-

vårdsstyrelser om praktiskt lämpliga förfaringssätt. Skogsvårdsstyrelsekonimit-

tcn och med den skogsvårdsstyrelsemötet har gått ännu längre i denna brist

på hänsyn emot förevarande, såvitt jag förstår, berättigade kogsägareintresse.

Skogsvårdsstyrelserna hava icke ens velat vara med om skogsinspektörsinstitu-

tionen, och detta trots att man föreslagit en ännu strängare lag än den skogs-

lagstiftningskommittén velat införa. Det nya förslaget innefattar ju förbud

även för avverkning emot > god skogsvård >, vilket förbud är långt mer vitt-

omfattande och oklart än förut diskuterade förbudet för skövling av ungskog.

Skogsvårdsstyrelserna säga ifråga om garantierna för en ensartad lagtillämp-

ning icke annat än vad som står på sid. 9 i dess kommittés betänkande, stycket

längst ned. »Då man emellertid medgiver varje rättsinnehavare, att hos läns-

styrelse och Kungl. Maj:t anföra klagan mot de meddelade förbuden och där-

vid själv förebringa bevisning samt därjämte påkalla syn av en statens tjänsteman

med biträde av ojävige gode män, så lärer därigenom samma garanti vara

lämnad mot oförståndigt tillämpande av lagen, som gives i fråga om åtskil-

liga andra fall av likartad beskaffenhet. >

Jag skulle då först vilja göra en fråga till herrar kommitterade frän skogs-

vårdsstyrelserna, om det verkligen finns något fall av likartad beskaffenhet.

Vi måste betänka, att den mest framstående egenskapen hos den föreliggande

frågan i skogsägarens ögon än den, att den ingriper sä oerhört i hans rätt

att förfoga över mest betydande ägodelar, som han hittills haft så nära oin-

skränkt frihet att handskas med. Finnes det verkligen exempel på liknande

ingrepp i enskildes ekonomi och på samtidig frånvaro av betryggande bestäm-

melser om likhet inför lagen i samband med sådant ingrepp?

Man har här att helt och hållet bortse ifrån kristidsbestämmelserna. Under
\åldsamma kristider har man ju att finna sig uti nästan vad som helst av

brådstörtande och ingripande lager. Men att i detta sammmanhang åberopa

kristidslagen såsom skäl för det nu sist framkomna skogslagförslaget, måste

vara lika orätt som att begära en del kommissioner, som reglera vårt leve-

bröd, därför att vi haft sädana kommissioner under kristiden.
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Skogsvårdsstyrelsekonimittén har icke ingått på någon som helst definition

av den begärda skyldigheten att avverka enligt »god skogsvård» utan lämnat

fältet fritt till tolkning, som envar skogsvårdsstyrelse kan finna för god, under

hänvisning till konungens befallningshavande och Kungl. Maj:t i händelse av

tvister. Bortsett nu ifrån det föga tilltalande för skogsägaren uti att för brist-

fälliga lagbestämmelsers skull behöva ställa sig i strid med sin skogsvårds-

styrelse och anmäla denna till konungens befallningshavande och Kungl. Maj:t

för oförständ i ämbetet, så mäste jag säga, att denna hänvisning till Kungl.

Maj:t även i ö\rigt mäste vara till föga uppbyggelse för den skogsägare, som
börjat komma till klarhet om, att de tvistefrågor, det här eventuellt gäller,

äro av den beskaffenhet, att icke ens Kungl. Maj:t i sin relativa allvishet be-

griper dem, med mindre än att Kungl. Maj:t för varje speciellt fall låter ut-

reda genom särskilda sakkunniga, vad som skall vara rätt eller icke.

Tydningen av begreppet »ungskog» har kommittén avfärdat på ett ännu

enklare sätt. På sid. 7 i dess betänkande, sista meningen i sista stycket,

står det: »och torde detta hava blivit av erfarenheten bekräftat under de

krisår, den provisoriska lagen varit gällande.

»

Det är en föga tilltalande syn för skogsägare att se, att skogsvårdsstyrel-

sernas speciella sakkunniga hava kunnat inför frånvaron av klagomål under

kristiden pä tillämpningan av kristidslagen döma till, att det icke är svårt

att handla rätt, då det gäller att bestämma vad som i ena och andra fallet

är ungskogsskövling eller icke.

Beträffande skogsvårdsinspektören, som skogslagstiftningskommittén satt

ifråga, säger skogsvårdsstyrelsekonimittén pä sid. 24 i betänkandet, att »redan

det vid senaste möte tillsatta utskott, som behandlade förevarande ärende,

ansåg det ej behövligt, att denna befattning inrättades med hänsyn till den

ställning skogsvårdsstyrelserna skulle komma att intaga i förhållande till in-

spektören och den risk, som förelåge, att styrelserna då så småningom skulle

utvecklas till ämbetsverk. Till denna åsikt ansluta vi oss. För närvarande

arbeta skogsvårdsstyrelserna med sin av Kungl. Maj:t utsedde ordförande och

sina två förtroendemän frän länet utan påtryckningar eller direktiver från

ovanstående ämbetsmän och endast med hänsyn tagande till gällande lagar

och till för varje län förefintliga förhållanden. Vi tro att det skulle vara

lyckligt, om sä finge fortfara. Den ifrågasatta organisationen skulle lätt kunna

leda till ett stöpande i samma form och en byräkratism, vilka böra und-

vikas. »

Det här är ett högst säreget yttrande, såvitt jag förstår. Vad är det för

ett stöpande i samma form, som eftersträvas' Ar det något, som ur skogs-

vårdssynpunkt kunde vara förkastligt? Det gäller ju icke annat stöpande i

samma form än som i allmänt skogsvårdsintresse och samtidigt från skogs-

ägaresynpunkt är fullt berättigat och som ingalunda kan i praktiken åstad-

kommas, med mindre särskilt organ får omband tillsynen över, att en enhet-

lig lagtillämpning kommer till stånd. Skall en åtgärd i denna riktning verk-

ligen kunna vara för en skogsvårdsstyrelses arbete skadligt? Skulle en byrä-

kratism kunna uppstå genom en sådan anordning?

Skogsägareförbundet har, liksom jag i min ringhet i åberopade anförandet

i våras, förordat tillsättandet av ett centralt organ, av mig benämnt förtroende-

råd, över skogsvårdsstyrelserna att arbeta för denna likhet i lagtillämpningen.

Detta önskemål är så oeftergivligt, att man icke kan underlåta att påyrka
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helt avslag på varje utsträckning av skogslagarnas räckvidd, om det skall

lagstiftas pä sätt här ifrågasatts.

Hvråkratism är en skadlig sak, kanske ännu mera i skogsvårdsstyrelsernas

\ erksamhet än på andra häll. Vad är då byråkratism i detta fall? Man säger,

att den ämbetsman är byråkratisk, som i medvetenhet om sin egen maktställ-

ning åsidosätter mänskliga hänsyn emot den, som ämbetsverksamheten gäller.

.Man frågar sig, om det icke kan finnas hos skogsvårdsstvrelserna, som de

nu äro inrättade, någon form av byråkratism, som det kunde göras anspråk

på att få avlägsnad. Ser mig här pliktig påpeka, att betänkandet från skogs-

vårdsstyrelsekomniittén måste, till här ovan citerade delar, betecknas såsom

utslag av byråkratiska synpunkter på skogslagtillämpning. Det kan, såvitt jag

förstår, i varje fall icke tolkas som en produkt av strävan att tillgodose den

hänsyn till enskildes rätt, som visserligen kunnat iakttagas utan att åsidosätta

det allmännas skogsvårdsintresse.

Kn huvudpunkt, varom meningarna gä isär, är, såsom också föregående

talare nämnt, det nya förslaget om förbud mot annan avverkning än sådan,

som är förenlig med god skogsvård. Kra\et på sädana bestämmelser måste

bottna däri, att ungskogslagen ensam befarats icke kunna åstadkomma det

skydd för det växande skogskapitalet, som man i allmänhet eftersträvar. Därför

har jag satt i fråga, att begreppet »ungskog» i lagens motivering skulle givas

innebörden av motsats till »mogen» skog i st. f. till »medelålders» skog.

Officiell terminologi särskiljer ju »ung» och »medelålders» skog. De åldrar

hos skogen, som under olika förhållanden skulle betraktas såsom ungskogens

maximiåldrar och sålunda bliva utslagsgivande för en ungskogslags räckvidd,

borde därför enligt min mening sättas relativt höga, inemot de mognadsäldrar

som tillämpas vid omsorgsfull planläggning av skogsavverkning hos större,

skogsvårdande, enskilda skogsägare. Jag har antagit, att man pä den vägen

skulle komma fram till en ungskogslag, som på något sä när tillfredsställande

sätt skyddade det växtkraftiga skogskapitalet. Frågan om avverkning enligt

>god skogsvård» skulle dä kunna lämnas åsido.

Ett par andra frågor, som jag yttrade mig emot i våras, återfinnas i oför-

ändrad form i skogsvårdsstyrelsekommitténs förslag. En av dem är föreslagna

plikten att skogsodla av skogseld härjade marker. För min del har jag ut-

gått ifrån, att sådan bestämmelse är något fullkomligt nytt i hela vår lag-

stiftning: att man vill lägga sten på börda för en, som råkar ut för förlust

genom olyckshändelse — en olyckshändelse, som, när lagstadgade plikten

att handla skulle inträda, icke har någon inneboende kraft att såsom t. ex.

en epidemi, sprida sig och göra ytterligare skada. Den föreslagna lagbe-

stämmelsen har synts mig kunna diskuteras för den händelse man icke hade

skogsvårdskassorna, som tillkommit med stöd av skogsvärdsavgifter erlagda

av skogsägarna i allmänhet, för att möjliggöra bidrag till skogsvärdsarbeten.

Mig synes det naturligt, att här ifrågavarande skogsodlingsarbeten skulle obliga-

toriskt understödjas av skogsvardskassan. Och jag anser det vara rätt, vad

jag tror skogsägareförbundet också skrivit i sitt utlåtande i denna sak, att

skogsodling på brandfält borde understödjas med minst hälften av de kostna-

der, som behövde läggas ut.

Man har visserligen velat något begränsa denna skyldighet att skogsodla

genom att föreskriva, att påkallade skogsodlingsarbetens värde icke skulle be-

höva överskrida av\erkningsvärdet hos den ])ä brandfälten kvarvarande sko-
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gen eller de döda trädens värde. Denna begränsande bestämmelse gör enligt

min mening saken föga bättre av principiell synpunkt. Det behövliga skogs-

odlingsarbetets omfattning är ju icke på något vis proportionell mot värdet

av den skog som är kvar och icke heller omvänt proportionell emot den för-

lust, som skogsägare åsamkats genom skogselden. Det kan ju tänkas, att en

skogsägare betalat en medelålders skog jämförelsevis högt, kanske till dess

fulla värde, och att denna skog brinner utan hans förvållande. Han måste

realisera det brandskadade virket till lågt underpris, gör stor förlust och blir

därjämte skyldig att skogsodla hela brandfältet, enär försäljningssumman för

virket räcker till skogsodlingskostnaden. En annan skogsägare har fått ung-

skogen i present t. ex. genom arv. Ungskogen brinner och har efter bran-

den inget realisationsvärde alls. Skogsägaren gör mycket liten förlust, jäm-

fört med den förre skogsägaren men slipper pä grund av lag att skogsodla

och får därför antagligen stort bidrag ur skogsvärdskassan till sin skogsodling,

om han vill utföra den. Sådan av lag understödd olikställighet efter oför-

vållad ekonomisk olycka, kan ej vara behörig.

Tillgången pä icke skogsodlade brandfält ökas icke utan minskas i stället

raskt, om jag känner förhållandena rätt. I varje fall är det så ställt i de

orter, jag känner närmare till. Den påyrkade lagstadgade skogsodlingsplik-

ten anser jag därför obehö\lig.

En annan bestämmelse, som jag också riktat en erinran emot tidigare, och

som återfinnes i skogsvårdsstyrelsekommitténs betänkande, ar den som säger,

att markägarna icke hava rätt att avverka viss skog, då det gäller att åstad-

komma tomt, åker, trädgård eller dylikt, utan att först hava förvärvat

skogsvårdsstyrelsens tillstånd därtill. Jag förstår icke att det ur skogsvårds-

synpunkt ligger något nämnvärt intresse i åstundan efter en sådan bestäm-

melse, som självfallet mången gång måste väcka berättigat missnöje, och som
i varje fall kan vara nödvändig ur större skogsvärdssynpunkt. Missbrukande

av rätt att avverka för dylika ändamål, kunde väl förebyggas genom lämp-

ligt straff medelst särskild lagbestämmelse därom.

Landshövding Holmquist. Herr Ordförande, mina herrar. Jag far säga,

att aldrig har jag funnit sanningen i uttrycket att »var dag har sin egen

plåga» så klar som under dessa dagar. Vi hava haft det jämförelsevis lugnt

i värt fredliga skogsvårdsstyrelsemöte. Jägmästare Gade, där närvarande, var

en mycket älskvärd företeelse. Jag längtade hela tiden att få höra, vad han

egentligen ville. Det sades mig nämligen, att herr Gade sitter inne med
något, men han uttalar det icke. Vi veta icke, vad han skall komma med, men det

blir opposition. Nu har jag hört honom, men jag vet verkligen inte ändå vart

han vill komma. Opposition har jag hört i mycket hög grad, och den har

tagit karaktären av hotfullhet så att jag vissa stunder borde ha darrat, ehuru

jag icke gjorde det, då han talade om huru skogsägarna skulle i massa oppo-

nera sig och att det skulle bliva den svenska skogens skö-rliiig och död. Vad
har dä skogsvårdsstyrelsekommittén kommit med? Jo, den har skrivit av en

lag, som rättats och korrigerats i vissa synpunkter och som har varit lag i

detta land imder en längre tid, och jag har icke hört en enda bonde dö av

den lagen. Jag vill säga herr Gade, att om herr Gade kom upp i Dalarna så

skulle jag presentera ett folk, som är en verklig kärna av Sveriges nation.

Där har icke förnummits något i den vägen. För resten, varför skulle bön-
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derna skjutas fram. Herr (lade liar u])penbarligen last svenska skogens

historia lika bra som jag men han låtsas hava glömt något. Det är icke

den svenska bonden, som det nu gäller, men det finnes ställen av betydande

omfattning, som nu äro alldeles avskrapade, se på delar av Småland, se på
Kronobergs län. Hur ser det ut med skogarna? Hur ser det ut t. ex. i

vissa delar av Värmlands län? Stora bolag, vilka vi alla känna och

som jag ger min honnör, undantagna. Hur ser det ut på vissa andra håll

och vem har gjort det? Icke är det bönderna, som förstörde den svenska

skogen utan patronerna, och det är något helt annat. Den svenska bonden
har gjort vad han kunnat för att något så när skydda sig själv och sina

efterkommande, och vi kunna således efter min mening, lämna ute den svenska

bonden ur diskussionen.

Vidare nämnde herr (lade något om att det här är nu en sak, som är av

den oerhört vida omfattningen att det icke duger att gå bröstgänges till

väga. Ja, mina herrar, vad menar man med bröstgänges? För att icke gå
bröstgänges skall man väl icke gå baklänges? Här gäller det saker om vilka

Sveriges riksdags båda kamrar varit eniga och varom mycket skrivits i fack-

tidskrifter och på annat håll: Skydd för den svenska ungskogen. Denna lags

första paragrafs första del innehåller ingenting annat. Vill herr Gade själv lämna

en fullkomligt vetenskaplig rubricering på vad som är svensk ungskog, skall

jag med största tacksamhet taga emot den, men jag tror att herr Gade, huru

lysande gåvor än må finnas, kommer att bliva bet därpå, därför att det varie-

rar i landets olika delar. Jag påstår att det skulle vara att fullkomligt miss-

känna skogsvärdsstyrelserna, om icke de skulle med verkligt anspråk på till-

förlitlighet, kunna med sitt arbete komma till en något så när acceptabel upp-

fattning om vad som är ungskog i landets olika delar. Ligger emellertid

nu denna uppfattning klar för det ärade auditorium, som här finnes, så var-

för icke lägga fram det och säga det. Då har man uppfyllt ett stort folk-

krav, och det vore bättre än att vara elak mot skogsvårdsstyrelserna.

Jag kommer sedan till det andra momentet, där det står följande, »att

avverkning icke får ske, som strider mot grunderna för god skogsnin/^. Då
säger man emot detta, att det icke går att säga därför, alt man kan hava

så olika uppfattning av god skogsvård. Enligt min mening ligger i den saken,

att man icke får göra något, om vilket alla äro ense att det icke är god

skogsvärd ; man får icke företaga något som verkligen strider mot allt vad god
skogsvård heter. Jag har läst detta hela tiden på det sätt, att man icke får

vidtaga åtgärder, som äro att hänföra till skogsskövling. Kan någon människa

säga att, därför att man vill skydda den uppväxta skogen för skövling, mar»

därför för in ett begrepp, som icke kan tolkas. Vad nu den »andradelen»

beträffar, så är det givet, att man måste hava något där; man kan väl icke

uteslutande inskränka sig till att hava bestämmelser för att skydda ungskogen

men fullkomligt prisgiva den, dä den gått in i ett moget stadium. Det är

alldeles givet att det dä kommer att bliva en lucka i lagstiftningen, som gör,

att den äldre skogen, den som icke längre är ungskog, kommer att alldeles

särskilt bli föremål för skogsskövling. Har man ett begrepp för skydd av

ungskogen, så måste man hava något begrepp för skydd av den mogna skogen.

Inte kan det väl vara meningen att utlämna den skogen åt vilken skövling

som helst. Det är givet att dessa bestämmelser, som här införts, måste gälla
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både ungskog, på vilket alla äro klara, och den mogna skogen; att lämna
den senare utanför är omöjligt.

Under det tidigare mötet yttrades, att man skulle införa orden »grunderna

för god skölseh. Det har jag icke något emot. Om något skall ligga däri

så är det väl detsamma som i vårt förslag.

Vad själva skogsvårdsstyrelserna beträffar och deras »byråkratiska» läggning

förvånar det, att herr Xilsson så glömt bort sin länsjägmästaretid. Det skulle

bliva en ändring och en högst betänklig sådan, om vi finge en inspektör.

Vart skulle det dä taga vägen. \'em kan peka pä den, som skulle bliva in-

spektör för alla skogsvårdsstyrelserna. Herrarna veta själva hur olikartat vårt

land är och huru hittills skogsvårdsstyrelserna — åtminstone vid alla hög-

tidliga tillfällen då icke skogsvårdslagar diskuterats — ansetts hava gjort sig

förtjänta av folkets stora kärlek. Jag kan icke begripa hur en inspektör skulle

kunna fara land och rike omkring och granska. Det blir verkligen byrå-

kratismen, det blir makten samlad i ett slags byrå, där inspektören sitter och

delar ut ris och ros och allting och jag ber att den kalken måtte gå ifrån oss.

Nej, mina herrar, vill man hava något, sä måste man göra något. Tag

tror, att den, som genomströvat våra trakter, icke mera än jag har gjort och

det kanske icke är så litet, får det intrycket att man är inne på en alldeles

ny bog, dä det gäller svensk skogsvård. Att detta förslag har sina brister,

därom är jag fullkomligt ense med övriga talare, men att det går i den rikt-

ning som man med nödvändighet måste gä, är jag alldeles på det klara med,

och därför tror jag att det vore för skogsvårdsmän och för de män, som äga

den svenska skogen, av verkligt vitalt intresse att försöka rätta vad som är

fel, att allvarligt söka att komma till en bättre och klarare uppfattning om
den svenska skogen och taga lärdom av den svenska skogshistorien, som visar,

vart stora delar av våra provinser kommit, då det gällt skogsvård, och framför

allt att icke söka skrämma oss med Sveriges bönder.

Kapten B. A. de Verdier: Den ärade inledaren började sitt föredrag

med att anställa en kritik över skogslagstiftningskommitténs förslag, och det

utmynnade i att det var allt för detaljerat, och däri instämmer jag fullkomligt.

Jag vill säga detsamma om skogsvärdsstyrelsekommitténs förslag, men dess-

utom att det i restriktioner går långt utöver både skogslagstiftningskommitténs

förslag och den nu gällande provisoriska lagen, enär det beträffande den

äldre skogen klavbinder alla skogsägare, under det den provisoriska lagen

riktas mot skogsjobbarna.

Det har förut sagts här, att skogsvårdsstyrelserna i går tagit detta kommitté-

förslag med hull och hår. Alla skogsvårdsstyrelser voro icke representerade

och förslaget mötte mycket stark kritik av flera bland de närvarande.

Vad man i synnerhet reserverade sig emot var § i mom. 2, som rör sättet

för den äldre skogens behandling. God skogsvärd är ett mycket obestämt

begrepp, då det gäller äldre mer eller mindre felaktigt behandlade bestånd.

Om skogsvårdsstyrelsekommittén hade stannat vid den provisoriska lagen,

så hade det ändå varit någon rim och reson, men då alla skogsägare

ställas under förmyndarskap och likställas med jobbare i provisoriska lagen,

då går det för långt, det få väl herrarna — även restriktionskarlarna — er-

känna. Det är ett slag i ansiktet på alla lojala skogsägare. Skogsvärds-
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styrelserna skulle fä en verksamhet huvudsakligen av (iskalisk natur, som de

icke hade medel och resurser att genomföra.

För de skogsägare, som ha skogligt utbildat biträde, skulle lagförslaget icke

ha så mycket att betyda, ehuru olika åsikter och slitningar nog komnie att

göra sig gällande mellan skogsägarnas sakkunniga och skogsvårdsstyrelsernas,

men för dem, som icke ha sådant biträde, ställer sig saken värre. Utstämp-

lingstvång bleve för dem regel, och skogsvärdsstyrelserna skulle förslösa en stor

<lel av sina skogsvårdsavgifter till ökad ])ersonal och fiskaliska åtgärder. Lag-

förslaget kan man därför utan överdrift säga riktar sin udd mot Sveriges

mindre skogsägare.
' Med avseende pä § i mom. i rörande skydd för ungskogen, så synas

;Ula vara ense därom att detta är välbetänkt, och att man således icke bör

prisgiva ungskogarna åt oförståndig avverkning.

Dä skogsvärdsstyrelserna under cirka 16 är hava uppdragit t 00, 000-tals

tunnland ungskogar, som successivt snart stå gallringsfärdiga, så är det en

naturlig följd att skogsägarna tillhällas att lata dem undergå ändamålsenlig

behandling, sä mycket mer som kulturåtgärderna tillkommit med bidrag, av

allmänna medel. Skogsvärdsstyrelserna, som intresserat våra skogsägare att

dra upp ungskogar, böra hädanefter få en ny uppgift: att lära dem att

ändamålsenligt sköta och vårda samma skogar.

Skogsförsöksanstalten har nu kommit sä långt, att vi kunna fä någorlunda

vetenskapligt fastställt, hur en ändamålsenlig gallring skall utföras.

En gång för åtskilliga är sedan har jag i denna förening uppträtt mot
ungskogslag, men den gängen fanns det icke kompetent forum, som kunde

]>å ett auktoritativt sätt avgöra, huru en ändamålsenlig gallring borde utföras.

Meningarna voro dä alltför mycket delade. Nu ligger denna fråga så, att

skogsvärdsstyrelserna kunna påtaga sig ansvaret för ungskogarnas rationella

behandling med stöd av skogsförsöksanstaltens resultat.

Att lagstifta, huru de äldre skogarna skola skötas, dessa skogar, som, vad

.särskilt allmogen beträffar, blivit skötta utan något system, är en mera in-

vecklad och svärskött fråga.

.\ven de stora skogsägarnas äldre skogar bli\a, som vi minnas från skogs-

vårdsföreningens exkursioner, ofta föremål för ingående diskussion om deras

rätta skötsel. Då meningarna bland sakkunniga ofta äro sä delade, inses

lätt, att det blir en outförbar uppgift för skogsvårdsstyrelserna att med rätt-

visa, behörig auktoritet och utan efterräkningar taga hand om skötseln av

äldre ofta mer eller mindre principlöst behandlade bestånd, i synnerhet som
därtill skulle erfordras en skogspersonal, som skulle lika mycket överstiga

domänstyrelsens, som de enskilda skogarnas areal överstiger statsskogarnas.

Det heter att avverkningarna skola sä bedrivas, att de ej strida mot grun-

derna för god skogsvård. Vad menas härmed? Den ärade inledaren sökte

klargöra innebörden härav, men jag bekänner, att jag ej var i stånd att bilda

mig en klar uppfattning därom. Skall den nya skogslagen upptaga denna

bestämmelse, så måste skogsvårdsstyrelserna få klarare besked.

Jordbruksutskottet år 19 19 säger i sitt utlåtande härom: »Begreppet god
skogsvärd torde varken kunna anses äga den betydelse, att det avser utvin-

nande av den högsta möjliga avkastning, som kan erhållas vid skälig för-

räntning av ett förefintligt skogskapital eller å andra sidan böra fattas sä, att

'5- Sifgsnh;fs/hrfuii,^r:.s Inskrift I gz t. Serien I'-.
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avverkning må äga rum allenast i den utsträckning, som är förenlig med
skogens framtida bestånd.»

Kontentan härav är väl den, att avverkningen är lagstridig om den kan

rubriceras som skogsskövling. Kan den icke det, så har avverkningen i lagens-

mening skett enligt grunderna för god skogsvård. P"ör dem, som skola till-

lämpa en sådan oklar bestämmelse, blir det mången gång stor tvekan, var

den rätta gränsen för ingrepp ligger, då sakkunnig kan komma att stå mot
sakkunnig.

Det var en talare här, som yrkade på att över skogsvårdsstyrelserna borde

ställas en inspektör för att, som jag fattade det, skogsägare skulle kunna

repliera på honom i det fall skogsvårdsstyrelses lagtillämpning kändes ensidig.

Behov av sådant skydd är sannolikt av mera lokal eller temporär natur, och

det vore till stor skada för skogsvårdsstyrelseinstitutionen, ty därmed bleve

denna en byråkratisk inrättning, som hade att taga order i fackfrågor från

utomstående håll.

Sä var det herr Holmquist, som slog oss med förvåning över sin detalj-

kännedom icke blott om Smålands utan även om Värmlands skogar. Det
synes som om skogsvårdsstyrelsens ordförande i Kopparbergs län skulle ha

tillräckligt knog med skogbefaring inom sitt egna område.

Herr ordförande! Som mångårig skogsvårdsstyrelseledamot vågar jag uttala,^

att varken det ena eller det andra kommittéförslaget bör upphöjas till lag.

Låt oss behålla 1903 års skogslag, med vilken det dock utförts storverk, oclv

som nu är inarbetad hos vårt folk! Lägg så därtill den del av provisoriska

skogslagen, som ger effektivt skydd åt ungskogarna! Sedan kunna skogs-

vårdsstyrelserna ostörda få fortsätta sin fosterländska gärning med uppdragnirg^

av nya skogar och därtill få den nya uppgiften, att hos vårt folk inarbeta

förståelsen för nyttan av ungskogsskyddet!

Herr Ordföranden. Jag har tagit mig friheten att anteckna mig själv för

ordet.

Det har talats om det senaste förslaget, men vi få ej glömma, att det är

två tidigare förslag, som ock föreligga, då denna fråga skall bedömas. Alla

hava vi velat och vilja vara med om skydd för ungskog. Redan vid tillkomsten

av 1903 års äterväxtlag var det tal om att få skydd för ungskog och nu

hava vi fått en provisorisk lag, som skyddar ungskogen, och den vilja vi icke

gärna vara av med. Det är icke heller där som betänkligheterna förefinnas

utan de rikta sig mot den del av kristidslagen, som omfattar bestämmelser

beträffande annan skog än ungskog. Nu säger herr Holmquist liksom kom-

mitterade, att det icke är något nytt man vill komma med och att det har

funnits i kristidslagen bestämmelser om skydd också för annan skog än ung-

skog, men de glömma att det dock är på ett mycket begränsat område, sonv

detta gällt, nämligen pä de egendomar som gått i handel och som varit sär-

skilt utsatta för skövling. I det »Betänkande och förslag för tillfälliga åtgär-

der för stävjande av spekulation vid handel med jordbruksegendomar m. m.^,

som uppgjordes av tillkallade sakkunniga för att uppgöra förslag till krislids-

lagar sägs, att hemman och egendomar gingo i handeln till höga pris-

och så avverkade man hela skogen. Denna lag var riktad emot handeln

med egendomar under kristiden. Nu har lagen tillämpats beträffande den

äldre skogen på dessa egendomar, men kan man därav draga den slutsatsen,.
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att den bör generaliseras? Jag tror visst att det verkat hindrande mot av-

verkning pä sådana egendomar och förekommit försäljning av dem. Man har

icke velat köpa sådana egendomar, därför att man visste, att lagen förbjöd

avverkning. Jag tycker icke det är alldeles rätt att säga att man blott dra-

ger ut konsekvensen, ty den förra lagen var en kristidslag men när de före-

teelser som kristiden alstrade icke längre äro förhanden, kunna även de där-

för tillkomna lagbestämmelserna ujiphävas. Vill man behälla den och ut-

sträcka den att gälla över Sveriges alla enskilda skogar dä måste man först

företaga en utredning, som är vidlyftigare än den, som ligger bakom detta

betänkande, ty här finnes ingen utredning för hur verkningarna bliva, om
man sätter alla Sveriges enskilda skogar under en så utomordentlig kraftig

bestämmelse som denna, att det icke får avverkas av den äldre skogen annat

än efter vad som är förenligt med god skogsvärd. Man har icke hittills

gjort någon utredning, som kan läggas till grund för ett så utomordentligt

viktigt ingrepp.

I skogsvårdsstyrelsernas förslag klandras nu den definition på ordet ung-

skog, som finns i skogslagstiftningskommitténs betänkande och säges, att be-

stämmelserna i denna skulle bliva ineftektiva, därför att man icke kan giva

en definition, som täcker alla möjliga fall. Då jag läste detta, fäste jag mig

vid att dock strax efter detta kommer ett uttryck som säger: »Strider mot

grunderna för god skogsvärd». Det är icke heller någon uttömmande defini-

tion men det är i överensstämmelse med förslagets tankegäng att icke giva

någon definition, blott säga »ungskog» eller »god skogsvård».

Vad menas med god skogsvärd? Landshövding Holmquist sade, att det

endast betydde, att det icke får vara skogsskövling. E^n dylik tolkning vore

olycklig. Jag har hört en fackman säga, att det kan betyda uthålligt skogs-

bruk. Men dessa båda exempel visa, huru svårt det är att tala om god skogs-

värd. Landshövding Hederstierna sade, att det icke är någon, som vill vara

med om att sköta skogarna så att det blir motsatsen till god skogsvärd. Det

vill icke jag heller och jag hoppas slippa göra det, men det är förfärligt svårt

att veta vad som i varje fall avses. Emellertid måste varje skogsägare veta

vad som menas med god skogsvård, ty om han företager avverkning i strid

emot vad som kallas god skogsvård så är han hemfallen till böter och det

avverkade virket skall tagas i mät. Sä står det i lagförslaget och det är

den påföljden, som skogsägarna utsätta sig för. Det går lättare för de stora

skogsägarna, ty de kunna hålla sig med sakkunnigt folk, men den stora

mängden av mindre skogsägare, som icke hava tillfälle till detta, veta icke

alltid så bra. Bonden går efter sitt sunda förstånd, tills en vacker dag en

tjänsteman ifrån skogsvårdsstyrelsen säger till honom att han avverkat sä att

det strider emot god skogsvård. Virket skall tagas i beslag.

Jag erkänner gärna, att man gått in alltför mycket i detalj i lagstiftandet,

och när det talas om den gamla lagstiftningsmetoden på 1700-talet och dess

lapidarstil, vill jag gärna vara med om att komma tillbaka ifrån mängden

av detaljerade bestämmelser, men vi fä icke glömma, att lagstiftningen nu

griper in pä så ofantligt mänga olika områden, där detaljbestämmelser behö-

vas, och så är fallet just beträffande skogslagstiftning. Det går icke an att

utan vidare tänka sig tillbaka till 1700-talet med korta lagbestämmelser och

sedan låta domarna göra resten. Det går icke, dä man kommer in på för-

hållanden, som röra bestämmelser om Sveriges skogar där överhuvud taget
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man ännu i denna stund står så famlande, att fackmän icke alltid själva

kunna veta, hur en bestämmelse skall tolkas, då det kräves olika bedömande i

olika delar av värt vidsträckta land med dess skiftande förhållanden.

Landshövding Hederstierna säger, att god skogsvård är A och O och det

är fullkomligt riktigt. Men därifrån kommer man icke till att man i lagen

skall säga, att ingen avverkning skall äga rum, som strider emot grunderna

för god skogsvård, ty det kan vara en omdömesfråga, som icke alltid erhåller

samma svar.

Vidare vill jag framhålla en sak. Lagen måste ju övervakas och efter-

levas, men kunna skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän hinna att lämna de an-

visningar, som de hava att lämna, ifall sä påfordras av skogsägarna, utan

betydlig förstärkning av arbetskrafterna? Antag att i ett stort län framställ-

ning kommer från en mängd skogsägare om anvisning för avverkning, som
man ej vågar igångsätta utan sådan, hur kan skogsvårdsstyrelsen tillmötesgå

alla dessa krav. Det kan dröja långt om, innan skogsvårdsstyrelsen är i stånd

att lämna sådana anvisningar åt alla som begära det.

Jag vill slutligen framhålla att det dock är ett långt gående ingrepp i

äganderätten. Ungskogsskyddet är ju ock ett ingrepp i denna, men dock

väsentligt olika, ty där kan avverkningen gå ut över den kraftigt växande

skogen i åldrar om 50 a 60, kanske 70 är och det är riktigt att lagstiftning

måste tinnas för att åstadkomma skydd för den. För min del är jag alltid

benägen att vara med om ett sådant, men man måste tänka på, när man
lagstiftar för att skydda även den äldre skogen, att man icke glömmer bort

människorna, som äga skogen, och vilkas väl och ve kan vara beroende på
huruvida det under vissa förhållanden är berättigat för dem att göra en

avverkning, även om den kan gå något längre än grunderna för god skogs-

vård tillåtna.

Skogschefen Helge Modin. AU lagstiftning bör vila pä bestämda princi-

piella grunder och tydligt klargöra, vad den -avser att skydda.

Detta har skogslagstifningskommittén tillämpat, då den skrivit sin första

paragraf: »skogsmark skall till skogsbörd användas.»

Då skogsvårdsstyrelsernas kommitté, i sin lovvärda strävan att förkorta

lagen, strukit även denna paragraf, har den gått för långt. Härigenom ha

de av samma kommitté medtagna undantagen från huvudregeln blivit s. a. s.

rotryckta. Paragrafen bör återfinnas i den blivande lagen.

Den primära och viktigaste tillämpningen är, att skogsägaren ej tillgodogör

sig skogsbeståndet utan att sörja för att ny skog uppkommer och ej bedriver

avverkningen på ett sätt, som äventyrar uppkomsten av denna nya skog.

Föreskrift härom finnes i nu gällande allmänna skogslagens första paragraf

Denna paragraf har visat sig mäktig att på ett utomordentligt sätt väcka

skogsägarnas ansvar inför skogen och har genom sin lyckliga formulering

vunnit berömmelse utanför detta lands gränser. Därför bör den också be-

hållas i den nya lagen.

Härigenom är grundläggandet av det nya skogsbeståndet säkerställt. Under
återväxtlagens tillämpning har dock vuxit fram en stadgad åsikt även bland

skogsmännen, att även den ungskog, som växer upp för att bilda det nya

skogskapitalet, behöver skydd. Detta skydd finnes i skogsvärdsstyrelsekom-

mitténs första paragrafs första moment, som föreskriver, att ungskog ej får
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göras till föremal för annan av\erkning än ändamålsenlig gallring. Detta

moment bör kunna tillvinna sig alla skogsmäns gillande. Det är riktigt att

ej i lagen söka klargöra, vad som i detta sammanhang menas med ungskog.

Den praxis, som på grund av behovet av skydd kommer att utveckla sig,

bör bliva svar på den frågan. Jag instämmer med skogschefen Nilsson däri

att begreppet bör givas en så vidsträckt betydelse, att det omfattar även växt-

lig medelålders skog. Detta kan uttryckas i lagens motivering och behöver

icke stå i någon paragraf, och det kan regleras av det organ, som jag antager,

trots allt, kommer att bliva en överbyggnad pä skogsvärdsstyrelserna för att

tillse en likformig lagtillämpning.

Finnas dessa tre bestämmelser: att skogsmark skall till skogsbörd användas,

att återväxten skall betryggas och att det unga bestånd, som skall bilda nytt

moget virkesförråd, ej får spolieras, anser jag att lagen kan lämna den svenska

skogsägaren frihet att själv bestämma den form, som han önskar an\ända för

att avverka den mogna skogen.

Dessa bestämmelser böra vara tillräckliga för att skydda all svensk skog,

som ej har direkt karaktär av skyddsskog, och denna bör, såsom hittills, vara

föremål för särskild lagstiftning.

Jag anser sålunda att i <^ 2 mom. i skogsvårdsstyrelsekommitténs förslag

är ett oberättigat ingrepp i skogsägarens frihet. Ett ingrepp, som icke kan

vara lyckligt ur någon synpunkt och icke är behövligt för det allmännas

bästa, som även skogsägaren skall underkasta sig.

Revisionssekreterare Y. Wisén. Jag har begärt ordet med anledning av

ett uttalande i den ärade inledarens föredrag, att skogslagstiftningskommittens

förslag skulle vara ineffektivt pä den grund att skogsvårdsstyrelsen icke kunde in-

gripa direkt, ifall en skogsägare högge ned skog emot lagens bestämmelser. Sty-

relsen kunde endast instämma honom till domstol och yrka straff på honom, men
att få sådant straff ådömt skulle i flertalet fall icke lyckas på grund av att upp-

fattning stod mot uppfattning beträftande karaktären av det skedda. Inledaren

tycktes vilja mena, att skogsvårdsstyrelsen borde få möjlighet att stoppa en av-

verkning, som den funne vara emot lagens föreskrifter, genom att meddela förbud

emot fortsatt avverkning. Häremot kunde först framhållas det egendomliga och

oformliga uti ätten myndighet skulle i ett konkret fall meddela förbud emot något,

som redan vore in abstracto förbjudet i lagen. Men bortsett härifrån undrar

jag, om något vore att vinna med en dylik anordning. Vinsten skulle väl

vara, att man finge ett säkert straff pä överträdaren, för hans brytande mot
styrelsens förbud, medan det vore svårt eller tvivelaktigt att få honom fast

för brott mot lagens förbud. Nu har emellertid inledaren längre fram i sitt

föredrag uttryckligen betonat, att en skogsvårdsstyrelse vid meddelandet av

förbud måste vara mycket försiktig, »hälla sig pä den säkra sidan», som visst

orden föllo. Det vill säga, att där ej ett klart åsidosättande av lagens bestäm-

melser föreligger, bör styrelsen icke ge förbud, för att icke förlora sin auktoritet.

Jag frågar då; hur skulle med dessa angivna riktlinjer ett förbud av skogs-

vårdsstyrelsen bli effektivare än lagens förbud: Är överträdandet av lagbe-

stämmelsen så klart, att en skogsvårdsstyrelse, som vill iakttaga de av inle-

daren angivna försiktighetsmåtten, vägar meddela förbud, sä är jag övertygad

om att även utan detta förbud en domstol skulle ådöma straff för brott mot
lagens föreskrift. C.enom sin senare utläggning av skogsvårdsstyrelses förbud
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och förutsättningarna därför har sålunda, så vitt jag förstår, inledaren själv

slagit ihjäl den anmärkning mot skogslagstiftningskommittcns törslag, som han

kallade ett grundskott däruti.

Kanslirådet Hugo Tigerschiöld. Jag är visserligen icke ledamot av någon

skogsvårdsstyrelse men anser mig dock så till vida vara ; med skogsförhållan-

den förtrogen» som jag innehar den mera ödmjuka och blygsamma ställnin-

gen att under ett 20-tal år hava skött en egen skog efter bästa förstånd.

Jag delar i allo den mening, som här från flera håll har uttalats. Detta

lagförslag j synes även mig innebära ett våld på svensk frihet och den en-

skildes hittillsvarande förfoganderätt över sin egendom. Jordbruk i vårt land

bär sig bäst om det har stöd av skog. I dåliga skördeår får därför den

jordbrukare, som ^ill göra rätt för sig, taga något mer ur skogen, under det

att man i goda skördeår tar något mindre, även om både det ena och andra

icke skulle anses fullt förenligt med grunderna för den bästa skogsvård. Nu
är det meningen att åtminstone det förra skall förmenas honom, oavsett om
han därigenom urståndsättes att fullgöra sina förbindelser. Konsekvensen av

detta är att det är bäst att staten tager alltihop. Den anser sig genom sina

ämbetsmän sköta allting bättre, oaktat vi trott att det framförallt är den en-

skildes kraft, initiativ och arbete, som lyft vårt land till dess nuvarande eko-

nomiska ställning.

Om i den paragraf varom nu är fråga åtminstone stode att skogsskötseln

uppenbarligen skall strida emot vad allmänt anses vara överensstämmande

med grunderna för god skogsvård, vore det någon reson. Dä bleve man åt-

minstone icke utsatt för den särskilda skogsvärdsstyrelsens godtycke. Icke

ens detta vill man medge. De, som tillhört denna förening frän dess första

början, veta, huru man vid varje sammanträde stridit om just grunderna för

god skogsvård. De allra livligaste striderna hava just varit dessa. Utveck-

lingen på detta område går, tack vare den vetenskapliga forskningen och den

vidgade praktiska erfarenheten, så fort, att vad som för fem år sedan ansägos

som goda grunder för god skogsvård i dag underkännes som sädana. Varför

icke låta denna utveckling sporra skogsvården i vårt land, varför icke låta

upplysningen på detta område, varåt jämväl denna förening velat ägna sina

krafter, lortfarande vara den bästa hävstången för utvecklingen. Nu synes man
vilja använda lagparagrafer med straffhot som medel för utveckling av ett fritt yrke.

Vidare synes man förgäta, att man även kan missvårda skog såsom ett be-

tydelsefullt ekonomiskt objekt genom att underlåta att avverka den i tid vare sig

genom bristande gallring och föravverkning eller genom den gamla skogens

nerruttnande. Kanske det därför innan det allmänna förlänas större inflytande

över den enskilda skogsskötseln, vore skäl undersöka huruvida det allmänna

i detta avseende utgör den föresyn för god skogsvård, som berättigar större

inflytande. Jag kan icke återhålla ett par speciella anmärkningar. Det står,

att skogsvärdsstyrelse skall bestå av tre personer, en utsedd av Kungl.

Maj:t, en utsedd av landsting och den tredje av hushållningssällskapens för-

\altningsutskott. Jag fruktar, att de personer, som sålunda utses, ofta bliva

tillsatta i partipolitikens snarare än i skogsvårdens tecken. Besvär över läns-

styrelsens beslut skola anföras hos Konungen, och Konungen remitterar målet

till domänstyrelsen. Borde besvären icke hellre gå till någon ny, för ända-

målet inrättad central mvnditrhet?
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För detta lagförslag bör dock ingen frukta. Man behöver nämligen icke

veta mer än att det velat upphöja en tillfällig av säregna tidsförhållanden be-

tingad drakonisk kristidsförfattning till [jermanent lag att gälla för helt andra

förhållanden än kristidens för att förstå dess öde.

Den lag vi nu ha är en ålciTiixllai;. Den har verkat gott. Låt oss en

tid se hur den under lugnare förhållanden, stödd av stigande upplysning,

verkar. \ill man sedan gå ett steg längre, synes mig det böra begränsas

till en väl och efter olika ortsförhållanden avpassad ti?igskogslng.

Länsjägmästare E. Hedemann-Gade. Landshövding Holm(|uist gav mig

en vänlig adnionition därför att jag vid skogsvärdsstyrelseraötet »suttit på en

bänk och sett beskedlig ut». Att jag då icke uttalade mig varkea för eller

emot förslaget, kom sig helt enkelt därav, att flera skogsvårdsstyrelseledamötcr

uttalade just min egen mening, vars utläggning jag under sådana förhållanden

icke ansåg lämpligt upptaga mötets tid med.

Flera av de föregående talarna hava redan bemött landshövding Holm-

'|uists synpunkter. Jag ber därför att nu endast utöver vad herr ordföranden

nvss anfört vid uppdragandet av skillnaden mellan den provisoriska skogs-

lagen och föreliggande förslag, få påpeka en sak, som gör denna skillnad än

större. Det är det förhällandet, att den provisoriska skogslagen icke medför

något straff och över huvud taget icke träder i funktion, förr än skogsvårds-

styrelsen ingripit. Enligt det föreliggande förslaget är det emellertid straff-

påföljd efter var/e avverkning, vilket givetvis är liktydigt med en betydande

utvidgning av lagen.

Landshövding Holmciuist anmärkte vidare, att jag icke framlagt nägnt posi-

tivt förslag utan endast gjort anmärkningar. Ja, det är sant, men meningen

med mitt anförande var också att söka pointera själva huvudfrågan, och att

det egentligen var mot mom. 2 i första paragrafen, som jag ansåg mig böra

uppställa allvarliga betänkligheter. Skulle jag i min ringa mån framlägga för-

slag till huru skogslagstiftningen principiellt bör ordnas, vill jag först och

främst understryka de synpunkter, som skogschefen Nilsson vid skogsvårds-

föreningens möte i fjol framlade, nämligen att lagen endast bör innehålla be-

stämmelser om att avverkning av ungskog icke får ske annorledes än genom
för beståndens utveckling ändamålsenlig gallring, men att det samtidigt vore

önskvärt att genom direkti\- i lagmotiven ungskogsgränsen kunde dragas något

högre än där skogsmän ange denna gräns. Vill man förtydliga detta, och i

lagmotiven fixera en lämplig ålder, vore detta även emellertid ganska lätt.

(Ett sätt vore e.vempelvis att ställa ungskogsgränsen i visst förhållande till den

tidpunkt då kurvorna för löpande tillvä.xten och medelvärdetillväxten skära

varann. Andra utvägar finnas ä\en.)

Förstärk denna ungskogsparagraf med skydd för skogen under vissa ar å

egendomar som byta ägare, och det torde icke behö\as något mer än att

skogsvårdsstyrelserna fortsätta att sprida upplysning bland skogsägarna om
huru de böra avverka. Sker detta på lämitligt sätt, tror jag man kan våga

hysa den förhoppningen, att de åtminstone med tiden skola sköta sin skog

i enlighet med god skogsvärd ii/an lagbestämmelser.

Professor Hesselman. Landshövding Holmi|uist har i sitt nyligen hållna

anförande visat stort intresse för skogarna i Värmland och för frågan om
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huru bolag och bönder sköta sina skogar. Jag tror därför att några faktiska

upplysningar kunna vara av intresse för saken och att man ej bör nöja sig

med bara allmänna uttalanden. Jag har haft förtroendet att skriva Värm-

landstaxeringen och har även varit med om att undersöka skogens tillstånd

på bolagsjord i jämförelse med den på bondejord och har således åtminstone

någon bekantskap med förhållandena. Jag har också under de senaste i8

åren rest genom snart sagt hela Sverige och även genom Kopparbergs och

Värmlands län liksom genom Kronobergs. Kommer man till Kronobergs län

och ser skogarna där, s6r man skogens bedrövelse, kommer man till Värm-

lands län så ser man verkligen vacker skog. Det finns intet län i Sveriges

rike, som har sä fina tillväxtskogar som Värmlands, det står jag för. För

övrigt visar med siffror den utredning, som är gjord, att bolagen hava bättre

virkeskapital än bönderna. Nu kanske landshövding Holmijuist är av den

åsikten att detta virkeskapital är för litet, men det återstår i alla händelser

för landshövding Holmijuist att bevisa, att bolagen förstöra skogarna även

på bondehemman.
Till detta vill jag bara foga, vad skogslagstiftningskommittén yttrat angå-

ende Värmland. Jag beklagar att jag icke har originalbetänkandet i min

hand, men jag ber att få läsa upp vad som här står: »Till dessa utdrag må
för Värmlands län fogas, hurusom enligt den där verkställda taxeringen nära

nog alla de vittomfattande bolagsskogarna och en mindre del hemmansskogar

hava ett virkesförråd överstigande 80 kbm per hektar, en del bolagsskogar

t. o. m. mycket mera, medan den genomsnittliga virkesmassan per hektar

produktiv skogsmark uppgår till endast 63 kbm fast mått, varav inses, att

det på hemmansskogarna i allmänhet är synnerligen illa ställt med virkes-

förrådet. >

Jag trodde, att dessa faktiska upplysningar skulle intressera landshövding

Holmquist. Det kan för övrigt intressera vilken skogsman som helst att se,

var skogen över huvud taget växer bäst på våra marker, vare sig de tillhöra

bönder eller bolag.

^

Skogschefen Arvid Nilsson. Landshövding Holm([uist frågade mig, om
jag redan glömt min länsjägmästaretid och lämpligheten av frihet för skogs-

vårdsstyrelserna att handla som de ville. Hans yttrande föranleddes av, att

jag ansett ett centralt organ behövligt över skogsvårdsstyrelserna. Jag har

icke glömt den tiden, utan det är väl snarare landshövding Holmquist, som
glömt mig såsom länsjägmästare. Jag får nämligen fästa uppmärksamheten på,

att jag redan på den tiden förordade ett sådant centratt organ i objektivi-

tetens och en enhetlig lagtillämpnings intresse. Jag kände mig redan dä illa

berörd av, att ärlig strävan efter objektivitet i lagtillämpningen skulle visa så

olika resultat inom olika län. När det nu är fråga om mycket strängare skogs-

lagar, måste det vara än mer orätt att åsidosätta vad som visserligen kan

göras i förevarande riktning utan att förnärma skogsvårdsstyrelsers behöriga

intressen.

Jag är fullkomligt ense med landshövding Holmquist, dä han säger sig

icke kunna begripa, vad en skogvårdsinspektör skulle göra för nytta. Jag

' Mitl här återgivna yttrande om skogarna i Värmlands län föranleddes bl. a. därav, att

landshövding Holmijuist i den muntliga framställningen endast ville ge f(t stort bolag sin

honnör.
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iVamhöU även vid mötet i våras, att jag ansåg skogslagstiftningskommitténs

förslag om en inspektör vara alldeles oriktigt, därför att det icke funnes en

skogsman i Sveriges rike, som ville åtaga sig ett uppdrag sådant som detta,

därest han verkligen skulle fä befogenhet att påverka lagtillämpningen i olika

län. Och utan dylik befogenhet vore han till föga nytta. I denna inspektörs

ställe har jag \elat ifrågasätta ett förtroenderåd, som skulle utfärda behövliga

gemensamhetsregler efter samråd med skogsvårdsstyrelserna. Inför dylikt för-

troenderåd kunde tvistiga frågor om skogslagstillämpning bliva prövade med
största erfarenhet och konsekvens. Jag förstår icke, att det skulle behöva

vara en så byråkratisk inrättning. Om ett sådant råd mot all förmodan skulle

missbruka sin ställning, antager jag, att såväl rådet som högre vederbörande

underrättas härom genom skogsvårdsstyrelsernas försorg och ett sådant miss-

törhållande skulle kunna avhjälpas.

Kapten de \'erdier sade, att anspråket på överordnat organ över skogsvårds-

styrelserna skulle härröra frän lokala förhållanden på något ställe och icke

vara av nämnvärd betydelse. Jag förstår ej, varifrån kapten de \'erdier fått

en sådan mening. Jag tycker att ju strängare skogslagar det begäres, desto

angelägnare är det att väcka till liv och stödja anspråk på största rimliga

garanti för att alla skola bliva behandlade någorlunda lika, när skogslagarna

tangeras eller överträdas.

Landshövding Holmquist slutade sitt anförande med att säga, att han icke

trott på fullständig framgång för det föreliggande lagförslaget frän skogsvärds-

styrelserna, men hoppades, att vi i alla fall skulle inom kort få se en ny

väsentligt bättre skogslag. Jag tror, att vi alla äro fullkomligt överens i den

punkten.

Professor Lundberg. Jag vill blott yttra ett par ord med anledning av

uttrycket mot grunderna för god skogsvård». Därmed hava kommitterade

tydligen endast avsett de mest elementära grunderna för god skogsvård, men
den uppfattningen fick jag verkligen icke, när jag läste betänkandet. Det

vore därför lämpligt att utsätta »de elementära grunderna» eller »de enklaste

grunderna» i stället för »grunderna».

Professor Tor Jonson. Jag är i väsentliga delar förekommen a\- före-

gående ärade talare, men det är ändå ett par synpunkter, som jag vill stryka

under. Här har från flera häll betonats, att någon meningsskiljaktighet icke

förefinnes angående lämpligheten att utsträcka 1903 års lag därhän att

skydd jämväl skulle beredas för växtlig ungskog. Jag tror mig också ha

rätt att konstatera, att från skogsmannahåll icke ringaste tvekan råder om att

tiden är mogen att nu framföra denna ungskogslag. När man emellertid vill

fixera vad som menas med växtlig ungskog möta stora svårigheter. Det be-

hövs givetvis intet skydd för ungskog så länge den icke är matnyttig utan

först senare när den får ett rotvärde. Då uppkommer spörsmålet: Huru länge

skall den behöva skyddas? Skall den skyddas ända tills den uppnått vad

man kallar för skogens rationella mognadsålder, eller får den tagas sedan den

uppnått en viss bråkdel av denna ålder. Det är denna stora svårighet, som
den första kommittén har försökt men knappast lyckats lösa. Dä avsikten

med en ungskogslag måste anses vara att skydda bestånden under den tidsperiod,

dä dessas ekonomiska produktionsförmåga är särskilt stor, måste tydligen de
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ekonomiska momenten bli de avgörande vid definition av begreppet ungskog.

När sålunda skogslagstiftningskommittén i sitt lagförslag § 5 stipulerar dug-

lighet till fröträd såsom minimiålder för att avverkning skall få företagas,

innebär detta ett förbiseende eller åtminstone ett kringgående av det väsent-

litga motivet för beståndens bibehållande, nämligen dess livliga värdetillväxt,

vilken ingalunda står i något direkt samband med fröbarheten.i

Nu har frågan så att säga lösts på ett indirekt sätt. Det nu framlagda

förslaget ger nämligen ingen som helst definition på ungskog utan säger, att

ö\er huvud taget må skog icke avverkas på så sätt att avverkningen strider

emot grunderna för god skogsvård. Med dessa utsträckta fordringar på alt

all avverkning skall vara förenlig med grunderna för god skogsvård så be-

höver man knappast stadgandet i första paragrafen, att ungskog icke får av-

verkas. Det av skogsvårdsstyrelsekommittén framlagda förslaget går sålunda

väsentligt längre, än till ungskogsskydd och vill ha all avverkning under

statens kontroll. Denna utvidgning kan vara betänklig ifrån ganska många
synpunkter. Det har bland annat frågats, om skogsvårdsstyrelserna kunde
skaffa kompetent personal att sköta om detta ytterst maktpåliggande värv.

Ytterligare kan befaras, att skogsvärdsstyrelsernas personal skulle bliva alltför

mycket sysselsatt med rena kontrollarbeten, så att den synnerligen förtjänst

fulla verksamhet, som styrelserna nu utöva i form av kultivering av kal-

marker, därigenom kan befaras bliva tillbakasatt. Det skulle tydligen vara

synnerligen beklagansvärt, om denna deras verksamhet, genom att intresset

dragés åt annat håll, skulle gå tillbaka, ty speciellt för den enskilde mindre

skogsägaren är det så pass svårt att anordna kulturarbeten, att en väl orga-

niserad kulturverksamhet är starkt av behovet påkallad. Om tjänstemännen

få sin verksamhet i alltför hög grad lagd så att säga som skogspolistjänst,

så underlättar detta säkerligen icke arbetet för skogsvården, vilket för sitt

lyckliga genomförande i hög grad fordrar allmänhetens förtroende. Även
om man intet har att invända mot den uttalade principen, att vid avverk-

ning lagarna för god skogsvård böra följas, så kan man sålunda enligt mitt

förmenande starkt ifrågasätta, om tiden ännu är mogen att vidtaga i ägarens

ekonomi så skarpt ingripande restriktioner, som det nya förslaget innebär.

För egen del vill jag hålla före, att en god ungskogslag bättre lämpar sig

' önskvärt är ju att skog över huvud icke avverkas förrän den uppnått ekonomisk mog-
nad. Som ett uttryck för sädan mognad kan den ålder eller omloppstid betraktas, som i

allmänhet användes vid planläggning av avverkningarna inom ordnade skogsbruk. Det
måste dä ligga nära till hands, alt man medelst en ungskogslag söker skydda skogen tills

den minst uppnår en viss del (exempelvis tvä tredjedelar) av den mogenheisålder^ som
tmder liknande förhållanden mera allmänt lägges till grttnd för hushållningen inom ord-

nade skogsbruk. Med en formulering i denna riktning löses alla sådana svårigheter, som
sammanhänga med variationerna i begreppet ungskog inom olika delar av landet eller vid

olika avsättningsförhällanden för olika trädslag m. m. alldenstund det rationellt bedrivna

skogsbruket måste taga hänsyn till alla dylika ekonomiska förhållanden vid fixering av

lämpligaste avverkningsåldern. Genom administrativ praxis må sedan för varje trakt ut-

kristalliseras en viss ålder, före vilken avverkning under normala förhållanden icke kommer
att tillåtas (exempelvis 65 ä 70 år vid bruklig loo-ärig omloppstid). Utan hinder härav

kan samtidigt hänsyn tagas till alla sådana speciella fall, då annan omloppstid och därmed
minimiålder kan anses mera berättigad, t. ex. vid lövskog i hagmarksskötsel, kulturer med
felaktigt trädslag, exceptionellt goda eller dåliga avsättningsförhållanden o. s. v. Teoretiskt

måste sålunda denna definition på ungskog anses ha en sädan styrka, att det bör ifråga-

sättas, om icke den \äntade lagstiftningen därpå kan byggas.
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som första påbyggnad på 1903 års återviixtlag, och så taga nästa steg först

sedan man sett om ungskogslagen blir otillräcklig.

Länsjägmästare Dybeck. Då man, efter det mottagande som skogslag-

stiftningskommitténs betänkande fått i vårt land, vågade åtaga sig det upp-

drag, som lämnades ifrån skogsvårdsstyrelserna att på relativ kort tid, högst

€tt halvt år, behandla denna fråga, så var man på det klara med att man

skulle komma att utsätta sig för en ganska kraftig kritik. Då emellertid skogs-

värdsstyrelsernas skogslagstiftningskonimitté, som till ordförande, som herrarna

veta, haft förmånen hava landshövding Hederstierna, började sitt arbete, sä

hade vi som vårt uppdrag att i lagform söka omsätta de uttalanden som god-

tagits av majoriteten i det utskott, som under skogsvårdsstyrelsemötet 1919

hade denna fråga om hand, och detta ha vi enligt mitt förmenande sökt göra

på ett sätt som skulle bliva minst betungande för skogsägarna. För att åstad-

komma detta sökte vi få fram något, som samtidigt skulle skydda de svenska

skogarna utan att verka hämmande åtminstone allt för mycket på den enskilda

skogsskötseln, och då skrev man här i 2 mom., som sä kraftigt omdebatterats,

att avverkningen icke finge strida emot onnidciiia för god skogsvård. Om man
lagstiftar så att en avverkare icke behöver på det hela taget göra mera än

att avverka så att det icke strider emot gn/ndenia för god skogsvärd, så kommer
man egentligen icke andra till livs än dem, som vilja riva ned skogen. Alla,

som överhuvud taget vilja sköta sin skog, komma icke att drabbas av denna

lag, men nu har man hört, huru detta har uppfattats av Svenska Skogsvårds-

föreningen och skulle man tro, att den representation, som finns här i dag,

skulle vara en fullkomligt homogen avgjutning av Svenska Skogsvärdsföreningen,

så skulle icke dalabönderna med den ujipfattning de ådagalagt vid tillämpningen

av de provisoriska skogslagarna kunna vara med i denna förening, ty de äro

i stort sett ense om att man vid planläggandet av all avverkning bör försöka

ordna det sä, att det icke blir stridande nnot grunderna för god skogsvärd.

Jag kan emellertid icke låta bli att erinra om vad som tilldrog sig här på

samma lokal och under i stort sett liknande förhållanden för icke fullt tre är

sedan, då det hade väckts förslag om att införa ungskogslagstiftning för värt

land. Oppositionen fördes fram med ungefär lika styrka då som nu i dag.

Ungskogslagen kom emellertid till, och då den tillämpats ett år, hörde man
egentligen icke en röst höjas emot ett fortsatt lagstiftande till skydd för ung-

skogen, och gudskelov för det. Jag tror att, om den provisoriska lagen får

tillämpas, som jag hoppas, med förstånd ännu någon tid, den dagen icke skall

vara så långt borta, då Svenska Skogsvårdsföreningen kan gå med pä en lag-

stiftning, som stipulerar 17I/ en avverkning icke får strida emot grundernaför god

skogsvård.

Jägmästare Amilon. Det föreliggande förslaget avser att skydda ungsko-

gen genom att förbjuda all för beståndets utveckling oändamålsenlig gallring.

Det söker även att förhindra för stark avverkning i medelålders och äldre

skog. För detta ändamål stadgas, att avverkning i sådan icke får strida

mot grunderna för god skogsvård och i så stor utsträckning, att fastigheten

därigenom kan komma att lida brist på behövlig skog efter ortens förhål-

landen. I ett annat stadgande bestämmes att avverkning till fastighets ound-

gängliga husbehov må ske utan inskränkning (flygsandsfälten undantagna).
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Avverkningens storlek skall alltså enligt förslaget dels regleras från rent

skogliga synpunkter och dels av förhållanden, vilka icke hava det minsta med
skogshushållning att göra. Från skogsvårdens synvinkel är det nämligen all-

deles likgiltigt, huruvida virkesskörden användes till husbehov eller försäljes.

Storleken av det oundgängliga husbehovet är även för samma ort och för

lika stora fastigheter mycket växlande . En jordbrukare eldar mycket, en

annan litet, en har byggnader av sten, vilka erfordra litet virke för sitt un-

derhåll, en annan byggnader av trä, för vilkas underhåll kräves mera virke,

en har mänga gärdesgårdar, en annan färre o. s. v. Alla dessa omständig-

heter skulle komma att inverka pä avverkningens storlek. Men denna skall

naturligtvis principiellt helt bestämmas från skogliga synpunkter och icke

efter den virkesmängd, som jordbruket kan behöva. Det föreslagna sättet

för avverkningens begränsande ställer skogsbruket i beroende av jordbruket

och måste anses såsom ett fasthållande av den gamla tanken, att skogens

förnämsta uppgift är att vara ett stöd för åkern. Men så är i de skogri-

kare trakterna av vårt land icke längre fallet, utan där är numera i stället

jordbruket att betrakta såsom en binäring till .skogsbruket. Med samma rätt

som skogshushållningen lämpas efter jordbrukets krav kunde den lämpas ef-

ter bergshanteringens, skeppsbyggeriets eller andra näringars. Det torde vara

pä tiden att bryta med den uppfattningen, att skogsbruket står i tjänande

ställning till jordbruket.

Lagförslagets bestämmelse att skog — ung, medelålders och gammal —
utan inskränkning må avverkas till husbehov innebär ingenting annat än ett

medgivande åt jordbruket att fritt och obundet få skogsskö\la, om det icke

på annat sätt kan fylla sitt behov av virke. Denna bestämmelse står i abso-

lut strid mot de syftemål en skogslagstiftning bör söka främja. För att rik-

tigt kunna se avigsidan uti ifrågavarande bestämmelse kunna vi tänka oss, att

det i en lag, som avsäg att förebygga vanhävd inom jordbruket, stadgades,

att vanhävd finge ske under förutsättning, att å vanhävdade åkrar vunnen

skörd användes för folk och dragare tillhöriga den vanhävdade fastighetens

skog.

Det kan nu invändas, att det icke finnes så många fastigheter vilka sakna

skog för fyllandet av sitt husbehov. Detta är för det första icke riktigt och

för det andra spelar det ingen roll. Frågan är nämligen, huruvida det fin-

nes mänga fastigheter som sakna sådan skog till husbehov, vilken utan skada

kan avverkas. Av sädana finnes ett mycket stort antal och i dem fär av-

verkas på vilket sätt som helst för fyllandet av husbehovet. Detta vidsträckta

medgivande hjälper jordbruket för några år, men stjälper det sedan. l'nder

några år kan det förse sig ur det befintliga förrådet av tillväxtskog, men är

husbehovet större än tillväxten, såsom ofta är fallet, sä minskas såväl förråd

som tillväxt och slutligen finnes det ingenting kvar. Bättre vore att taga

den beska medicinen först eller m. a. o. även för jordbrukets vidkommande
förbjuda avverkning i ungskog, vilket i framtiden skulle få sin belöning ge-

nom större tillgäng på husbehovsvirke.

Bestämmelsen att avverkning utav gammal skog icke fär ske i så stor ut-

sträckning, att fastigheten skulle komma att lida brist pä behövlig skog efter

ortens förhållanden, kan i många fall komma att gripa djupt in i ekonomiska

förhållanden, vilka svårligen kunna med tillräcklig smidighet regleras genom
lagstiftning. Låtoni oss antaga, att en ägare av en jämförelsevis liten skog.
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•sparat en del äldre bestånd. Han vill gärna avverka dem under en hög-

konjunktur lör att få det niestä möjliga för virket. Deras avverkning skulle

dock medföra, att fastigheten kommer att lida brist pä husbehovsvirke. Av-

verkningen får därför icke ske, och ägaren fär icke den vinst, som han på-

räknat och gjort sig förtjänt av genom sin sparsamhet. I skogar, \ilka huvud-

sakligen sammansättas av äldre mogna bestånd, kan bestämmelsen nödga

skogsägaren att kvarhålla dessa utöver den riktiga a\verkningsäldern och

härigenom gör han en förlust.

Bestämmelsen ifråga kommer för många skogar, särskilt i mellersta och

södra Sverige, att framkalla en massa svårigheter, vilka föranledas därav, att

virkesskördens storlek och därigenom hela skogshushållningen klavbindes utav

jordbrukets krav.

För mig står det klart, att skogsbruket och lagstiftningen därom böra ord-

nas efter siog/ign synpunkter och icke efter andra näringars krav. Framför-

allt böra sådana icke lagfästas, om de stå i strid mot en god skogsvärd.

Detta utesluter icke, att deras liksom hela landets ekonomiska intressen böra

tillgodoses i görligaste utsträckning. Detta kan ske därigenom att a\\erk-

ningen i medelålders och äldre skog får frill äga rum, under villkor att med
mark och skog icke så förfares, att återväxten äventyras (bestämmelserna i

1903 års lag). Ungskogen däremot bör skyddas mot all olämplig avverkning,

om denna har till syftemål att vinna virke för jordbruket eller andra nä-

ringar.

Jag vill fästa uppmärksamheten pä att prövningen av husbehovets storlek

och huruvida en avverkning är nödvändig för dess fyllande måste bereda

skogsvårdsstyrelserna och dess tjänstemän många svårigheter och förorsaka

mycket arbete.

Jag tillåter mig instämma med herr ordföranden i, att bestämmelserna i

§ 10 rörande straft" för brott mot lagen äro alltför stränga. De innefatta

icke endast böter utan även förlust utav avverkat virke, vilket synes vara

alltför strängt särskilt med hänsyn därtill, att virkets värde kan vara mycket

stort och att lagens bestämmelser lätt kunna överträdas av missförstånd. Alla

skogsägare torde ännu icke, trots skogsvårdsstyrelsernas upplysningsarbete, vara

fullt kompetenta att bedöma, huruvida en avverkning är tillåten eller ej.

F^n föregående ärad talare har framhållit behovet av en skogsvårdsinspek-

tör för att skogslagarnas tillämpning därigenom skulle bliva mera likartad

inom de skilda landstingsområdena. Det kan emellertid ifrågasättas, om icke

en mycket stor del av de vackra resultaten utav skogsvärdsstyrelsernas verk-

samhet haft sin rot i de fria former, varunder denna kunnat bedrivas, till-

sättandet av länsjägmästare oberoende av äldre befordringsregler och den

stora möjligheten att »laga efter lägligheten» d. v. s. anpassa sin verksam-

het var och en för sitt landstingsområdes speciella förhållanden. Det synes

mig därför icke säkert, att ett stöpande av deras verksamhet uti samma form

skulle vara lämpligt. En sak till vill jag framhålla. Det synes mig icke

fullt klart, vilka skogar lagens andra kapitel skall avse. Det avhandlas landra

än enskildes till staten ej hänförliga skogar». Av de ecklesiastika skogarna

äro de flesta icke statens, men lagen torde väl ej avse dem. Härutom fin-

nas en del andra skogar, rörande vilkas ställning till lagen en viss tvekan

måste göra sig gällande.



218 X MEDDELANDEN FRÄN SR( )(;SVARDSF()REN1NGEN

Landshövding Holmquist. Herr Ordförande, mina herrar! Jag hoppades
att professor Hesselman skulle vara närvarande nu, inen han har redan gått.

Som gentleman iir han dock — der får jag uppriktigt säga — skyldig klar-

lägga, att han uppfattat mig oriktigt. Jag förklarade ungefär att med undan-

tag för stora bolagsskogar i Värmland, som jag ansåg vara väl skötta, funnos

stora områden devasterade. Man har väl icke rätt att så sno sig in i sin

vetenskapliga höghetsmantel, att man icke ens hör vad å motsidan yttrats.

Herr Tigerschiöld var mera lekande och lätt. Han målade med älskvärd

pensel upp en liten tavla med härlig skog och så en liten eldsvåda i bak-

grunden, tror jag. Och han säger: skall en man i ett sådant läge icke få

hugga ned en skog emot de grundsatser, som uttalats här av denna olyck-

saliga kommitté? Ja, likaväl kunde herr Tigerschiöld säga, att det kan vara

en rik man, som bor i Stockholm och har en fru, som vill hava en perlcollier

för 3oo,'ooo kronor. Varför får icke den mannen hugga ned sin skog för

utgiften? Skall man överhuvud taget stifta lag i detta land, så hoppas jag

att sådana uppfattningar skola sjunka i bakgrunden. Sedermera sade herr

Tigerschiöld en sak till mig: »Om Ni påstår, att de svenska dalabönderna

äro avkuggade en del av sina skogar, så är det icke sant.»

Jag vet att det är sant!

Man vet knappt vad man skall svara pä herr Tigerschiölds sätt att föra

denna diskussion. Det är verkligen icke så underligt om man får något

slapidariskt > över sig då man hör denne ärade talare.

Intendenten Q. Eneroth- I likhet med den ärade inledaren torde mar»

böra erkänna, att skogsvärdsstyrelsekommitténs ansträngningar att åstadkomma

en koii lag äro synnerligen berömvärda. Man bör även erkänna den prin-

cipen som fullkomligt riktig, att en lagtext bör skarpt precisera principerna

och det bärande i lagen, men icke söka trätfa bestämmelser för alla upp-

tänkliga fall, utan överlåta lagens tolkning på de organ, som skola handhava

densamma.
Nu gällande 1903 års skogslag, återväxtlagen, är en sådan kortfattad lag

som nämndes. Lagens bärande idé är ju angiven sä kort som möjligt, och

har det sedan överlåtits åt skogsvårdsstyrelserna att tillämpa densamma pä

de skilda fallen. Hur denna tolkning har utfallit har veterligen aldrig varit

föremal för något offentligt och sakkunnigt bedömande, ej heller har någon

dvlik jämförelse skett mellan olika skogsvårdsstyrelsers sätt att tillämpa lagens

bestämmelser.

Man behöver emellertid icke haft många tillfällen att jämföra förhållanden

i olika län för att kunna säga, att vi egentligen icke hava någon enhetlig:

skogslag i landet, utan i stället landskapslagar: Upplandslagen, Hälsingelagen,

Dalalagen o. s. v., inom vilkas tillämpningsområden varje skogsvårdsstyrelse

på sitt sätt tillämpar återväxtlagen. Därmed har naturligtvis icke sagts att

åtminstone i de fem län jag något närmare känner till, goda och högst bety-

dande resultat ej vunnits, men faktum kvarstår i alla fall.

Man torde vidare kunna säga, att om redan uppfattningen om vad son>

är »uppenbart äventyrad återväxt» är betydligt växlande, sä gäller detta v

ännu mycket högre grad uppfattningen och tillämpningen av vad som är >'god

skogsvård 5. M. a. o., vad som på ena sidan länsgränsen förkunnas för den

skogägande allmänheten som »rationell skogsskötsel och även kommer till
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synes i de ;i\ länsskogvaktarna och deras biträden utförda utsyningarna eller

i de av samma personal meddelade föreskrifterna för skogens behandling —
allt detta är på andra sidan länsgränsen bara dumheter. Detta gäller icke

endast de ofriinkomliga olika åsikterna om skogens behandling i visst fall,

vilka äro oundvikliga, utan just själva gnnidana för en god skogsvård.

Detta är ju illa nog redan nu, då dock ingen lag ålägger skogsägaren att

vid avverkningen iakttaga grunderna för en god skogsvård, men kommer att

bli en i allra högsta grad betänklig sak, om det nu diskuterade lagförslaget

blir lag, utan att samtidigt någonting göres för att säkerställa en mera lik-

formig lagtolkning och tillföra skogs\årdsstyreLserna mera fackkunskap rörande

en god skogsvård. Sakkunskapen i skogsfrågan är för litet representerad och

personalen otillräcklig redan nu, än mer då de l)livande lagarna skola hand-

havas.

Man finner emellertid i skogsvärdsstyrelsernas kommittéförslag ingenting som

antyder, att detta förhållande beaktats. Kommittén anser tydligen icke endast

att det är bra som det är, vilket redan det är anmärkningsvärt, utan även,

att en på samma sätt som nu sammansatt och arbetande skogsvärdsstyrelse

skulle kunna på ett tillfredsställande sätt handhava den blivande skogslagen.

Jag har haft äran att vid Skogsvårdsföreningens vårmöte detta år närmare ut-

veckla de skäl, som jag dä ansåg tala för en omorganisation av de blivande

skogsvårdsstyrelserna, och har vid den tyxärr alltför korta granskning, jag

kunnat vidtaga av det föreliggande lagförslaget, endast styrkts i min dä fram-

förda uppfattning. Kommittéförslaget förefaller vara genomträngt av den upp-

fattningen, att endast skogsvårdsstyrelserna och deras organ skulle sitta inne

med kunskap om vad som är sanning i fråga om begreppet »god skogsvärd».

Denna tro får sitt mest pregnanta uttryck om man jämför bestämmelserna i

kap. I § 2, andra delen med i kap. lo §, mom. 2. I det förra heter det:

»Skogsvårdsstyrelse äge jämväl med hänsyn till tillämnad eller pågående av-

verkning lämna avverkare skriftlig anvisning, huru avverkningen bör bedrivas».

Detta är naturligtvis i och för sig alldeles riktigt, antingen avverkaren begär

råd eller icke. Men så heter det i det andra anförda lagrummet: »Sker a\-

verkning i strid mot av skogsvårdsstyrelse meddelat förbud eller anvisning.

straffas den, som förbudet eller aimisningen överträtt, med böter från och med
femtio till och med tiotusen kronor eller med fängelse i högst sex månader.

— Dessutom tages det avverkade virket i beslag. Ja, så står det verkligen.

Det är möjligt, att detta icke är sä illa menat som det är skrivet, men lilir

en sådan bestämmelse lag, hava skogsvärdsstyrelserna lyckats införa fullkomligt

medeltidsaktiga metoder i behandling av den del av allmänheten, som har

frän skogs\årdsstyrelserna awikande åsikter om skogens skötsel — de bötfällas

eller inspärras helt enkelt och deras egendom konfiskeras. Detta gäller, som
ovan poängterats, icke endast då ett av skogsvärdsstyrelsen utfärdat avverk-

nings/(>;^«(/ överträdes. I dylikt fall är det ju klart, att skogsvärdsstyrelsen

måste ha tillräckliga maktmedel. lUan enbart pä grund av åsidosättande av

en av skogsvärdsstyrelsen lämnad anvisning, om vilken naturligtvis i mänga fall

kunna råda delade meningar, skulle dylik påföljd kunna inträda. Det för-

hållandet skulle alltså kunna tänkas, att en äldre och förtjänt skogsman, vis-

serligen anställd hos en s. k. patron, vilken sysslat med skogsvård och för-

yngring långt innan den ärade ordföranden i Kopparbergs läns skogsvårds-

styrelse ägnade sitt intresse åt skogs\ärd, och som har tusentals tunnland grön-
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skande ungskogar att visa til baka pä, att denne skulle kunna bötfiillas för

att han har en annan uppfattning (och handlar därefter) än en mer eller mindre

färsk länsskogvaktare.

Det är icke alldeles bra som det är, men det kommer att bli fullkomligt

avvita förhållanden, om skogsvårdsstyrelserna även komma att handhava den

blivande skogslagen, allra helst om det nu diskuterade förslaget lägges till

grund därför, utan att de göras bättre skickade och utrustade härför. För

den goda sakens och icke minst för skogsvärdsstyrelsernas egen skull måste

man önska, alt kunskap och erfarenhet i skogsskötsel skall lagligen vara före-

trädd i en skogsvårdsstyrelse, alt, för upprätthällande av skogsvärdsstyrelser-

nas auktoritet, en lagbestämmelse om sakkunnig revision av deras verksamhet

måtte införas, samt slutligen all, för att åstadkomma en mera enhetlig lag-

tolkning, ett skogsvårdsstyrelsernas verksamhet kontrollerande centralorgan

mätte inrättas.

Under dessa förutsättningar skulle, enligt mitt och många andras förme-

nande, icke endast den nuvarande återväxtlagen utan ä\en det till den medel-

ålders skogen utsträckta ungskogsskydd, om vilkets behövlighet alla synas

vara ense, kunna mötas av den skogägande och skogvärdande allmänhetens

fulla förtroende.

Kanslirådet Hugo Tigerschiöld. Jag vill bara säga, att landshövding Holm-

quist liksom föredragshållaren menade, att förslaget var skrivet i lapidarstil.

Efter den här förda diskussionen synes mig detta böra betyda att det huggit

i sten.

Herr Ordföranden. Jag hoppas, att föreningen ville besluta, att den dis-

kussion, som vi fört, finge utgöra svar pä frågan, som behandlats i dag.

Jag ber härmed att få till inledaren, landshövding Hederstierna, framföra

Föreningens tacksamhet för att han velat inleda denna diskussion och lämnat

oss en redogörelse i sitt sakrika föredrag om de synpunkter, som varit väg-

ledande för den kommitté, i vilken han varit ordförande.
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RECENSIONER.

Phii.ipp Fr.uRv: Untersuchungen iiber das Schwindmass des Stamm-
holzes bei W^inter- und Sommerfällung. I Mitteilungen der Schwei-

zerischen Centrahinstalt fiir das forstliche Versiu hswesen XI. Band, 3.

Heft 192 1.

Det förekommer i Schweiz ej sällan leveranstvister om upphugget virke,

orsakade därav att säljaren har utbjudit en viss kvantitet, uppmätt i skogen

och nyligen upphuggen, under det att köparen sedan finner att han får en

avsevärt mindre kvantitet, då han ett halvår eller ett år senare mäter om
virket, och detta förhållande har helt naturligt satts i samband med virkets

krympning under torkningsprocessen under liden mellan mätningarna. För

att vinna klarhet om vilken roll krympningen spelar, har dr Flurv verk-

ställt en undersökning, gående ut på att för gran, silvergran, lärk, tall, wey-

mouth-tall och bok utreda krympningens storlek för dels sommarhugget och

dels vinterhugget virke. Härvid ha t\enne olika faser skilts åt: rundvirkets

förändringar och det sågade virkets förändringar, och resultaten äro avsedda

att belysa dels den krympning — på längden, diametern och i tangential

led (= en körda) — som äger rum under det virket förvaras i skogen, och

dels den ytterligare krympning, som sker vid sönderdelning. Genom att

addera faserna fäs därefter den totala krympningens belopp.

l^ndersökningen sysslar med ett litet men noggrant behandlat material och

resultaten äro i korthet följande.

i;o. Förändringar med avseende på längden.

Från färskt till skogstorkat tillstånd förändrar sig längden hos rundvirke

ytterst obetydligt — från i till 5 hundradels procent. Vid sågningen inträda

större förändringar, men även dessa hålla sig inom mycket låga gräns-

värden, så att den totala krympningen på längden ligger mellan 0,04 % för

weymouth-tallen och 0,18 °o för boken. Granen krymper mera än silver-

granen. Sommarfällt och vinterfällt virke förhäller sig lika.

2:0. Kr\nnpning i radial och tangential led.

Förändringarna pä tvären mot fibrerna äro av betydligt större vikt. För

rundvirket förhåller sig ändringen utmed en körda och längs med diametern

fullkomligt lika, men vid söndersågning utlösa sig spänningarna här på olika

sätt. Den minsta diametern uppnäs ett halvt ä ett år efter det fällning och bark-

ning skett. Flurv fastslär som sitt förnämsta resultat, att krympningen av

veden hos rundvirke i radial riktning är förhållandevis ringa, vare sig virket

har fällts pä vintern eller under sommaren. Störst blir den relativa ändrin-

gen hos de klenare dimensionerna och de maximala värdena hos olika grovt

virke växla mellan 1,2 % och 3,9 %. Den hos samtliga undersökta stam-

16. Skogs-uHrdsforiningins Tidskrift igil. Serien B.
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diametrar förekommande maximumkrympningen hos rundvirke uppgår till 8

mm d. v. s. mindre än en cm. Skillnaden mellan de uppmätta kvantiteterna

vid olika tidpunkter tillskriver Fllr\ därför huvudsakligen det sätt \arpå mät-

ningarna utföras, ofullständig barkning första gången etc. — Hos det sågade

virket når krympningen i radiell led större värden, så att den totala krymp-
ningen kan uppgå till 6 % av diametern. —• Angående den lämpligaste tid-

punkten för trädfällning säger Flurv, att träden ha den största vattenhalten

i december—januari och den minsta i juni och juli, men att det huvudsak-

ligen måste bli helt andra faktorer, som bestämma den rätta tiden för avverk-

ningens utförande.

Sven Pktrim.

W. Brenner: Studier över vegetationen i en del av västra Nyland
och dess förhållande till markbeskaffenheten. Geologiska Kom-
missionens i Finland geotekniska meddelanden n:r 32, Helsingfors 192 i.

105 sidor, pris 8 mk.

(ieologiska Kommissionen i Finland äger sedan åtskilliga år tillbaka en

agrogeologisk avdelning, som redan ofTentliggjort en serie grundläggande

arbeten på marklärans område. Dessa ha emellertid hittills huvudsakligen

rört sig på de geologiska och kemiska grenarna av ämnet, men sedan av-

delningen nu med sin stab införlivat en botanist av facket, dr W. Brenner,
ha forskningarna utsträckts till botaniska och även skogliga frågor. Vissa

delar av ovan nämnda arbete torde därför kunna påräkna även de svenska

skogsmännens synnerliga intresse.

Dr Brenner har ingående undersökt de mer eller mindre kulturpåver-

kade växtsamhällen, som påträffas å olika marker i västra Nyland, varvid

även utförts observationer över jordmånens beskaffenhet. Vid urskiljandet av

olika associationstyper utgår han i enlighet med moderna principer uteslutande

frän vegetationen. Frågan om jordmånens inverkan på vegetationen diskuteras,

sedan i ett särskilt kapitel. De barrskogstyper, som beskrivas, äro följande:

Ren C/adin(7-ta\hkog, Colluiinn\. 67i'/(///;^?-tallskog, Ren Hvlocomiiim-taW^.Vog^

Calliaiaxxk IIv/ocominm-\.s.\\<kog, Vadi/iuii/nik //y/oromiuin-tiWskog, Ortrik //)7o-

ro//////w-tallskog, Ren Hvlocomiiini-graxiskog, ]'<ic<iiiiui>mk Hv/oco?nium-gTa.Y\f,V.og,

Afvr/iY/iurik. Hvlocomiiim-gTamVog, örtrik J/y/ocomii/m-gTSLTiskog och Po/y/richit///-

rik granskog. Härvid inräknas barrblandskogarna bland tall- eller granskogar

alltefter det övervägande trädslaget. Av undersökningen framgår, att flera av

dessa skogstyper såväl som andra växtsamhällen gynnas av vissa jordslag.

Sålunda äro de örtrika barrskogarna delvis lokaliserade till mjäla och sand-

mjäla, //i'/öföw/««;-granskogarna till moräner o. s. v. Även iakttagelser av

själva jordmånstypen och jordartens kemiska egenskaper [de senare på grund-

val av från Geol. Kom. tidigare offentliggjort analysmaterial) har indragits i

diskussionen. På grund av de knapphändiga uppgifterna om författarens till-

vägagångssätt vid undersökning av t. ex. podsoleringsgraden m. m. är det

dock mycket svårt för en utomstående att bilda sig en föreställning om hit-

hörande uppgifters värde.

Av desto större intresse ur skoglig synpunkt är att författaren på grundval

av sina iakttagelser av vegetation och jordmån lämnat en ganska ingående

diskussion av det intressanta ämnet »Vegetationen som indikator pä jordens

bonitet», en diskussion, som format sig till en skarp gensaga mot den i Fin-
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land rådande av Cajander och hans skola lancerade metoden att bonitera

skogsmark efter markvegetationens beskaftenhet. (Den CAjANDF.R'ska skogs-

typsläran). Att notera är även att man genom författarens arbete får en in-

blick i diskussioner, som förts i dessa frågor i den finskspråkiga littera-

turen.

CsjANMiKR framhåller att pil en biologiskt likvärdig ståndort samma växt-

samhälle måste komma till utbildning samt att alla ståndorter, där samma
vä.xtsamhälle finnes, äro sinsemellan biologiskt likvärdiga. Häremot genmäler
författaren med all rätt, att flere växtsamhällen kunna ha samma fordran på
den primära ståndorten samt att olika egenskaper hos en och samma stånd-

ort kan vara de avgörande för olika växtsamhällen och belyser detta med
exempel. Teoretiskt är alltså enligt författaren grunden under den Cajander-
ska läran vacklande.

An värre ställer sig saken emellertid i praktiken. De ursprungligen av

Cajander uppställda huvudtyperna: Calluna-, Vaccinitiyn-, Myrlilliis- och Oxi/hs-

typen anser författaren nog kunna tillmätas ett visst värde ur boniteringssyn-

punkt, men man har till dessa typer lagt ett antal nya, samt undertyper, vilka

ofta definieras så svävande, att deras fastställande i många fall blir rent subjek-

tivt. Hänsyn måste nämligen härvid tagas ej blott till floristiska utan även
ekologiska, ja t. o. m. geografiska kännetecken. Författaren framhåller, att

en värdering av en mark enligt skogstypsläran i själva verket blir en kom-
promiss mellan markvegetationens indicier och taxatorns mer eller midre sub-

jektiva U])pfattning av trädens växtkraft, jordens fuktighet, bördighet o. s. v.,

och detta kan drivas ända därhän, att den karaktärsväxt, efter vilken en typ

benänmes, kan saknas i en skog, som dock föres till denna typ (vars egen-

skaper man anser sig känna genom tidigare taxatoriska undersökningar). Om
också bonitering enligt skogstypsläran i många fall kan slå rätt, såsom synes

ha ådagalagts av en del finska skogliga undersökningar, sä är metodens värde

först visat, när man på samma sätt uppvisat, att det ej låter sig hopbringa
något nämnvärt antal fall, där den slår fel. Och detta har ännu ej försökts.

An värre blir det när man skall söka bedöma odlingsmarks värde efter de
skogstyper, som en gång böra ha förekommit å densamma, vilket föreslagits av

CAjANDERskolan. — Även den från samma håll framförda metoden att be-

döma en trakts bördighet av förekomsten av sällsynta, s. k. fordrande växter

underkastas kritik.

Författaren anger slutligen inom vilka gränser han anser att olika skogs-

typer kunna användas till indikatorer på markens beskaffenhet inom hans
undersökningsområde. Han anser sålunda att den Calli/iianka. Cladina-\.3.\\-

skogen anger mycket dålig mark, den Callima-nka. Jlylocomiitm-ldiWskogen och
den Vacciiiitoimka. HvIocomiu/ii-gTanskogen rätt dålig mark, den MyiiilliisxWa.

//v/ocomium-grnnskogen rätt god mark och den örtrika Ify/ocommm-skogen
mycket god mark.

De av författaren framförda synpunkterna jiå markbonitetens samband med
markvegetationen överensstämma i det hela med den svenska skogsförsöks-

anstaltens och väl de flesta svenska skogsmäns syn på samma problem. —
Av stort intresse är, att just detta blev ett av de första resultaten av Geolo-

giska kommissionens i Finland sammanknytande av vegetationsforskning med
planmässiga markstudier.

O. T— -M.
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Skogsskötsel och skogshushållning i allmänhet.

Growth and its relation to thinning — sample plot studies in mixed
hardwoods. C. H. Guise. Journal of Forestry, May 1921.

Cornell University, Ithaca, N. Y., har satt i gäng gallringsförsök efter

europeiskt mönster och nu föreligga siffror för den första 5-årsi)erioden 19 14— 19 från en dylik serie, omfattande en orörd yta, en svagt gallrad och en

starkt gallrad yta, vardera om c:a 10 ars storlek. Ehuru resultaten äro att

betrakta såsom preliminära, sakna de ej sitt intresse. Sålunda visar det sig

att båda de gallrade ytorna haft större tillvä.xt i absolut mått än den orörda,

och den starkast gallrade ytans kubikmassa växer med 10,1 ", , den svagare

gallrades med 8,6 ^o och den orördas med 5,2 % . S. P.

Uber die Wertberechnung des Plenterwaldes. Prof Pilfkr. Schwei-

zerische Zeitsrhrift fur Forstwesen, Juni 1921.

Författaren utvecklar att för den normala blädningsskogen värderingens grund

bör vara den avkastning per år som skogen ger. Om skogens årsnettoav-

kastning är ^: r så är dess kapitalvärde . Årsavkastningen är här = till-

o, o/

vä.xten, och denna tillväxt bestämmes lämpligast genom upprepade invente-

ringar enligt Méthode de contröle. — Om emellertid blädningsskogen ej är

normalt sammansatt, måste man bestämma en övergångsperiod på » år under

^ilken utjämning beräknas ske. Om r är maximalavkastningen, som kan ernås

r
vid normal fördelning, så är skogens värde 1- F, där F är en korrektions-

o,op

faktor, vilken kan vara positiv eller negativ, och beräknas såsom mervärdet

av de för uppnående av normalt tillstånd på n år uttagna avverkningarna eller

gjorda besparingarna.

Svårigheten att tillämpa beräkningarna består emellertid däri, att man har

svårt att bestämma såväl maximalavkastningens som det normala förrådets

storlek som även räntefoten. S. P.

Classifying forest sites by height growth. E. H. Frothixgham. Jour-

nal of Forestry, April 192 1.

En diskussion av professor Roths plan a\' är 19 16, som gick ut på att

klassificera all skogsmark i boniteter med utgångspunkt från höjden hos skogen

som indikator. För att förenkla förfaringssättet och göra arbetet överkomligt,

då man som i U. S. A. har en mångfald trädslag, indelas samtliga trädslag

i tre 'standards,' nämligen längväxta, kortväxta och en medelklass. För varje

standardklass finnas fyra boniteter, och avgörande för boniteten är det här-

skande kronskiktets medelhöjd vid 100 års ålder. Höjdkurvor konstrueras,

utvisande höjdtillväxtens gång inom varje bonitet (den höjd som motsvarar en

viss ålder). Sålunda erhålles ett system varigenom klassificeringen lätt kan

åstadkommas, och i den mån fullständiga produktionstabeller hinna utarbetas

kunna de ställas i samband med ovan angivna klasser. (Jfr en artikel av

samma författare i januarihäftet av Journal of Forestry: Si/e delermination and

yield forecasts in Ihe soii/hern Appalachians.) S. P.
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Domänverkets bokföring. Betänkande avgivet den 30 april 1921 av Gunnar
Andersson, Gust. Barthelson, Oskar Sillen jämte Th. B.'ECKSTRo^L

(Betänkanden och förslag angående förändrad bokföring rörande statens

domäner och därmed sammanhängande frågor, avgivna av enligt nådigt

brev den 7 november 1913 tillkallade sakkunniga. V.) Stockholm 192 1.

214 sid.

Du Rietz, g. Einar: Zur Methodologischen Grundlage der Modemen Pflan-

zensoziologie. Akademische Abhandlung. Upsala 192 1. Förf. förlag

(tryckt i Wien 192 1). 272 sid. 4:0. 23 fig.

Melander, Karl H. A.: Ligninundersökningar. IL Om sulfitlutens medelst

koksalt utsaltbara svavelhaltiga ligninsyror. (Medd. från pappersmasse-

kontoret n:r 31.) Stockholm 192 1. 13 sid.
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Något om slipstenar för tillverkning av trämassa. (Medd. från Pappersmasse-

kontoret n:r 32 den '//g 1921.) Stockholm 1921, 6 sid.

192 1 års jakttider enl. 1912 års jaktstadga jämte därefter ändrade bestäm-

melser, senaste kungörelsen den 18 juli 192 1 inbegripen, sammanställda

av jägmästare G. Risberg. Västerås 1921. 8 sid. AB. Seelig & C:o,

Stockholm i distr. Pris 50 öre.

Riksdagens revisorers berättelse om den år 1920 av dem verkställda gransk-

ning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och

förvaltning under år 1 9 1 9 ;
jämte de, i anledning av samma berättelse,

infordrade och till Kungl. Maj:t avgivna underdåniga utlåtanden. Stock-

holm 192 1. 882 sid. 4:0. Skogshögskolan och statens skogsförsöks-

anstalt, skogsskolorna 499— 505; statens domäner sid. 621— 652, 774

—

77S; 830—863.
ScHOTTE, Gunnar: Ljunghedarnas geografiska utbredning och produktions-

möjligheter. (K. Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift 192 1)

Stockholm 192 1. 16 sid. jämte 22 fig. ä 16 planscher.

K. Socialstyrelsen: Olycksfall i arbete år 191 7. (Sveriges officiella statistik.

Socialstatistik.) Stockholm 1921. 67 sid. Pris 1,50 kr.

Skogsvårdsstyrelsernas berättelser för år 1920. Stockholm 1921. Svenska

Skogsvårdsföreningens förlag. 440 sid. jämte en större tabell. Pris 5

kronor.

Berättelse över Skogshögskolans verksamhet under år 1920. Stockholm 192 i.

8:0.

Tam.m, O: Om berggrundens inverkan pä skogsmarken. Med specialstudier inom

Värmlands hyperittrakter. (Medd. från Statens skogsförsöksanstalt. Häfte

18, n:r 3.) Stockholm 1921. 60 sid. Pris 2 kr.

\Vahlber(;, Erik: Kan koktiden för sulfitmassa ytterligare förkortas. (Medd.

från pappersmassekontoret n:r 33.) Stockholm 192 1. 3 sid.
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sid. Pris 4,50 kr.

Beretning om Buskerud Skogselskaps ^'irksomhet i 1920. Drammen 1921.

35 sid. I fig.

KoTiNSKv, Jakob: Insects injurious to deciduous shade trees and their con-

trol. (U. S. Departm. of agriculture. Farmers Bulletin 1169.) Washing-

ton 1921. loo sid. 64 fig.

OxHOLM, Axel H.; Forest Resources, Lumber Industry and Lumber Export

Trade of Finland. Department of Commerce. Bureau of Foreign and

Domestic commerce. Special Agents Series n:r 207. Washington 1921.

144 sid. + I karta, 28 fig. Pris 30 cents.

Parchmann, W. : Mecklenburgische Bestandsverhältnisse und Forstwirtschaft in

friiheren Jahrhunderten. (Mecklenburgischen Landwirtschaftlichen Mittei-

lungen h. 5.) Rostock 1921. Carl Hinstoffs Hofbuchdruckerei. 1 06 sid.

Pris 20 mark + dyrtidstillägg.

Muller: Nochmals »Freie Wirtschaft öder Zwang». Erwiderung auf die

als Anlage beigegebene Gegenschrift. » Staatsforstwirtschaft und Privat-

forstwirtschaft» des Geh. Staatsrats a. D. Wilbrand. Darmstadt 1921.

24 + 7 sid. Pris 4 mark.

Report on White Pine Blister Rust Control 1920, published by the American

plant pert committee. Boston 1920. 8 sid.

Skogplantning i Norge. Kommunale skoganlegg bor fremmes. Utgit av

Skogdirektoren. Det Mallingske bogtrykkeri. Kristiania juli 192 i. 36 sid.

17 fig.

Smitt, Anton: Beretning om en forstlig studiereise til Nord-Amerikas Stille-

havskyst. (Medd. n:r 5 fra Vestlandets forstlige Försöksstation.) Bergen

1921. 142 sid. 4:0 och 72 fig., därav 16 planscher.

Mitteilungen der Schweizerischen Centralanstalt fur das forstliche Versuchs-

vi^esen. XI Band. H. 3. Zurich 192 1. Innehåll: Untersuchungen iiber

das Schwindmass des Stammenholzes bei Winter- und Sommerfällung

s. 273—300 av Philipp Flurv; Studien uber die Anzucht und die

Mässen- und Gelderträge der Eiche in der Schweiz. Vorwort von A.

Engler s. 301—305, tjber morphologische und bioligische Eigenschaften

der Stiel- und Traubeneiche und ihre Erziehung im Forstgarten av H.\ns

BURGER s. 306—377.

Det forstlige Forsogsvresen i Danmark. Femte Bind, H. 5, Kobenhavn 192 1.

Innehåll: Proveniens forsog und Skovfyr af Johs. Helms s. 353—371:

Orienterende Forsog med Opbevaring af Agern og Bogeolden af W.
Joh.innsen s. 372—390; Forsogsvcesenets Ordning og Ledelse av A.

Oppernl^nn s. 391— 422,
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MEDDELANDEN FRÅN SKOGSBIBLIOTEKET. N:o ii.
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Departm. of agriculture. UuU. No. 933. fontrib. from the Forest Service.)

B.-\RTH, A., Skogbrukslaere. I. 3:6 gjennems. og forsok. utg. Kristiania 1920. 8:0.
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pTRÄVARUMARKNADEN

En avgjord torbättring pä marknaden har inträtt sedan min sista rapport,

en förbättring åtminstone sä tillvida att försäljningarna kommit i gäng, om
ock priserna fortfarande mäste anses lindrigt sagt otillfredsställande. Dä detta

skrives beräknas omkring 350,000 standards vara sälda frän Sverige och ut-

sikterna för fortsatta försäljningar synas rätt goda, i det förfrågningar i

avsevärd omfattning allt fortfarande förekomma. Köplusten synes vara

starkare på kontinenten än i England. Det är dock företrädesvis bättre

märken av nederbottensvaror, som äro efterfrågade, under det att varor från

nordligare distrikt äro mindre eftersökta. Sydsvenska varor, med undantag
för (löteborg, synas fortfarande vara föga begärliga. Avhämtningarna gä jäm-

förelsevis långsamt och knappast hälften av det försålda torde vara skeppat.

Fortgå försäljningarna i fortsättningen med samma takt, som de haft de senaste

månaderna, torde jämförelsevis livlig höstskeppning komma till stånd, åtmin-

stone från Nederbotten.

Ehuru i avseende ä priserna ej fullt samma anarki nu är rådande som
omedelbart efter upplösningen av Svenska Trävaruexportföreningens försälj-

ningsförening torde kunna sägas att ett verkligt fast prisläge ännu ej uppnåtts.

Visserligen äro priserna något bättre än för ett par månader sedan ; detta

gäller framför allt de omtyckta nederbottniska märkena. Furubattens från

Gävlcdistriktet hava betalts med £ 15 och gran ,£13. Holland betalar fl.

160 för 7" gran och pä Frankrike har uppnätts 950 frcs för 3x9 gran o/s

och 450 frcs för 1X4^ gf^n o/s samt 425 frcs för 1x4 gran o/s, sistnämnda

priser i mindre affär från Sundsvall. Samtidigt torde dock avsevärt lägre

priser accepteras. Gäller detta redan beträffande osorterade varor eller varor

av bättre kvalitéer är förhållandet ändå sämre beträffande kvinta och övriga

varuslag, som för tillfället äro mindre kuranta. Det råder en fullständig miss-

pro[iortion emellan priserna för furu och gran och prisskillnaden emellan t. ex.

battens och scantlings är fullständigt orimlig. Att granbattens skola betinga

£ 2 lägre pris än furubattens är felaktigt, likasom 3 ä 4 punds lägre pris

för scantlings än tor battens. Blir förlusten stor på de bättre varorna, blir

den ytter värre pä de sämre. Särskilt i avseende å kvintapriserna äro nog
säljarna medskyldiga i att dessa hållas tillbaka. Samtidigt som furukvinta

sålts till England a £ 10 för 7" basis hava även ledande avlastare godtagit

I ä 2 pund lägre priser.

Hyvlade bräder säljas för tillfället i avsevärda kvantiteter men till mycket
dåliga priser. Det torde \ara säkert, att dessa i själva verket äro sämre än

de, som erhållas för ohyvlade varor. £ 17 för i x 7 furu cif London och

£ 16,10 cif Englands västkust lämnar säkert a\sevärt mindre än vad 7" battens

betingar.
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Emellertid, än så länge synas priserna betraktas meia som en smakfråga

än något, som åtminstone till avsevärd del borde vara beroende av själv-

kostnadsberäkningar. Det torde därför ej vara alltför mycket skäl att uppe-

hålla sig vid vad som begäres och betalas. Försöker man däremot se framåt,

torde måhända föreligga anledning till förhoppningar om ett förbättrat läge

såväl i det hela som i förhällandet emellan de olika varuslagens priser och

ej minst i avseende å de olika avlastarnas noteringar. På samma gång som
det är högeligen farligt att söka pressa upp priserna för hastigt, böra väl

alla beflita sig om att efter bästa förmåga hålla emot en omotiverad försäm-

ring och en onödig osäkerhet i läget. Mänskligt att döma böra väl priserna

sä småningom kunna förbättras, dä, som nu är fallet, tillgången på varor minskas

undan för undan. Arets tilherkning av sågade trävaror måste komma att bliva

synnerligen starkt inskränkt, ej osannolikt är att den med 400,000 ä 500,000
standards kommer att understiga ett normalårs tillverkning. Som en följd

härav måste lagerbehållningarna vid årsskiftet 192 1— 1922 bliva avsevärt

mindre än vid årsskiftet 1920— 21. Vinterns tillverkning måste bliva mindre

än det normala och avverkningarna likaså. Underligt vore om ej allt detta

borde stärka säljarnas ställning ej endast för 1922 utan även tidigare.

SKOGSFORSKNmGEN
Utarbetande av plan för undersökning rörande markförsumpningens fortskridande

m. m. Kungl. brev till Sveriges geologiska undersökning den 3 juni 1921.

I skrivelse (n:r 263) den 29 maj 191 2 har riksdagen anhållit att Vi ville föranstalta om
utredning angående lämpliga åtgärder till förhindrande av jordkulturens fortgående ödeläggelse

genom försumpning företrädesvis ä sädana trakter inom landet, där dessa försumpningar

redan fatt den utsträckning och omfattning, att enskildas krafter och förmåga att verksamt

ingripa vore otillräckliga, samt att Vi därefter måtte för riksdagen framlägga det förslag, var-

till denna utredning kunde föranleda.

Sedan domänstyrelsen den 17 oktober 1912 avgivit utlåtande i ärendet och där\'id över-

lämnat yttrande av statens skogsförsöksanstalt samt styreisen för skogshögskolan och statens

skogsförsöksanstalt den 16 april 1915 avgivit yttrande och förslag angående sättet för åstad-

kommande av en undersökning rörande omfattningen och fortskridandet av den försumpning

varom i riksdagens skrivelse omförmäldes, och härefter utlåtanden i ärendet avgivits den 14

december 1920 av styrelsen för statens meteorologisk-hydrografiska anstalt och den 28 april

1 92 1 av eder, hava vid föredragning denna dag av detta ämne. uppdragit åt eder, statens

meteorologisk-hydrografiska anstalt och statens skogsförsöksanstalt att gemensamt utarbeta en

plan för undersökning av markförsumpningens omfattning och fortskridande samt de andra

problem av meteorologisk, hydrografisk, forstlig och geologisk art, som sammanhänga med
frågan om en allmännare avdikning av landets torvmarker.
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Fördelningen för år 1921 av anslaget till skogsvårdens befräm»
jande. Kungl. brev till statskontoret den 7 okt.

Till följd av föreskrift i brev den 22 juni 1920 har domänstyrelsen i

skrivelse den 25 maj 192 1 inkommit med förslag till fördelning av det å

extra stat för är 1921 under nionde huvudtiteln uppförda reservationsanslag

å 150,000 kronor till skogsvårdens befrämjande och därvid överlämnat ären-

det tillhörande handlingar. Med berörda skrivelse har domänstyrelsen tillika

återställt till styrelsen genom särskilda remisser överlämnade ansökningar frän

skogsvärdsstyrelserna i Östergötlands, Göteborgs och Bohus läns samt Älvs-

borgs läns landstingsområden om delaktighet av anslaget i fräga.

Till följd av remiss har statskontoret den 20 juni 192 1 avgivit utlåtande

i ärendet, varvid statskontoret jämväl haft att taga i övervägande en hos

Kungl. Maj:t gjord, till statskontoret remitterad framställning i ämnet frän

skogsvårdsstyrelsen i Blekinge läns landstingsområde.

I ärendet har vidare domänstyrelsen, till följd av remiss, den 27 juli 192 i

avgivit förnyat yttrande.

Sedan därefter skogsvårdsstyrelsen i Älvsborgs läns landstingsområde in-

kommit till Kungl. Maj:t med en skrivelse i ärendet av den 29 juli 1921,
hava, till följd av särskilda remisser, förnyade utlåtanden i ärendet avgivits

den 10 augusti 192 1 av domänstyrelsen och den 2 september 192 1 av stats-

kontoret.

Kungl. Maj;t tilldelar av berörda anslag nedannämnda skogsvårdsstyrelser

följande belopp, nämligen:

skogsvårdsstyrelsen inom Uppsala läns landsti

» » Kalmar » norra

» » Gottlands » :

» » Blekinge » )

» » Kristianstads » j

» » Malmöhus » 1

» .» Hallands » ;

» « Göteborgs o. Bohus »

» » Älvsborgs »

Summa kr. 88,300

Tillika anbefaller Kungl. Maj:t en var av länsstyrelserna i Uppsala, Gott-
lands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus
samt Älvsborgs län att till skogsvårdsstyrelsen i länet samt länsstyrelsen i

Kalmar län att till skogsvårdsstyrelsen inom länets norra landstingsområde
utbetala till vederbörande skogs^årdsstyrelse sålunda anvisat belopp ävensom
att i länsräkenskapen avföra detsamma ä förberörda anslag (192 1 : IX. F. 14).

gsomr. kr.
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ANSLAG AV MEDEL.

Angående anvisande av medel för utförande av vissa väganläggningar m. m. för

beredande av arbetstillfällen åt arbetslösa. Kungl. brev till statskontoret den 30 sept.

Vi<l föredragning ilenna ilag av statens arbetslöshetskommjssions i skrivelse den 12 sep-

tember 1921 därom gjorda framställning hava Vi funnit gott att för beredande av arbets-

tilllallen åt arbetslösa ställa till domänstyrelsens förfogande ett belopp av högst 700,000
kronor för utförande av väganläggningar, dikningar och bäckrensningar, avverkningar, skogs-

odlingar och byggnadsarbeten å statens domäner i Norrland och Dalarna.

Det åligger

dels domänstyrelsen att med statens arbetslöshetskommission rädföra sig angående den
omfattning, i vilken arbetena skola bedrivas, angående urvalet av de arbetslösa, som skola

användas, angående storleken av de arbetslöner, som skola utbetalas, och sättet för deras

beräknande samt ställa sig till efterrättelse de anvisningar, arbetslöshetskommissionen i såväl

berörda som andra avseenden meddelar, även som lämna kommissionen alla de upplysningar,

som av densamma infordras

dels ock statens arbctslöshetskommission att öva noggrann kontroll därå, att vid ifrågava-

rande arbeten allenast användas personer, för vilka verklig arbetslöshet föreligger, samt att

arbetslönerna bestämmas så, att de vid varje tillfalla och på varje särskild ort understiga

lönerna på den öppna arbetsmarknaden.

Angående utförande av nödhjälpsarbeten å statens domäner i Norrland och
Dalarna. Domänstyrelsens skrivelse till överjägmästarne i de sju nordligaste distrikten,

ilen 7 oktober 1921.

Sedan Kungl. Maj:t enligt bilagda avskrift av nådigt brev den 30 september 1921 till

statskontoret, angående anvisande av medel för utförande av vissa väganläggningar m. m.

för beredande av arbetstillfällen ät arbetslösa, ställt ett belopp av högst 700,000 kronor till

Kungl. domänstyrelsens förfogande for utförande av väganläggningar, dikningar och bäck-

rensningar, avverkningar, skogsodlingar och byggnadsarbeten ä statens domäner i Norrland

och Dalarna, har Kungl. styrelsen funnit skäligt besluta, att ifrågavarande anslag skall för-

delas ä <le sju nordligaste överjägmästardistrikten på följande sätt:

tjvre Norrbottens distrikt 200,000 kronor.

Nedre > > 100,000 >

.Skellefteå > 11 0,000 »

Umeå > 100,000

Härnösands » 100,000 »

.Mellersta Norrlands » 40,000 s

Dalarnas » 50,000 <

Summa 700,000 kronor

Beträffiinde arbetenas omfattning, urvalet av de arbetslösa, som skola användas, arbets-

lönen m. m. hänvisas till bilagda »Allmänna bestämmelser rörande nödhjälpsarbeten ä statens

domäner i Norrland och Dalarnas. Kungl. styrelsen emotser snarast och senast den 22

innevarande oktober av Eder efter vederbörande jägmästares hörande uppgjort förslag till

de arbeten av skilda slag, som anses lämpligen böra utföras inom olika revir, samt förslag

till det respektive distrikt tilldelade anslagets fördelning å skilda revir. Hän-id skall iakt-

tagas, att arbetena skola förläggas i huvudsak till mera avlägset belägna revir (lappmarks-

revir och därmed jämförliga) samt sådana statens skogar därinom, å vilka större antal skogs-
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torpare eller andra lägenhetsinnehavare äro bosatta, eller å vilka andra verkligt arbetslösa,

även å enskildes marker bosatta personer med fördel kunna beredas arbete.

Vid förslagets uppgörande skall ock uppmärksammas att arbeten begränsas eller icke

utföras på sådana orter, där arbetslösa kunna beredas arbete vid igångsatta eller förestående

andra statsarbelen.

I avvaktan på förenämnda förslag och dessas prövning bemyndigas vederbörande jägmäs-

tare att efter inhämtande av Edert godkännande omedelbart igångsätta i mindre omfattning

sådana för respektive skogar särskilt gagneliga arbeten, genom vilka synnerligen behövande
arbetslösa personer — i första hand sådana, som äro bosatta på kronans skogar — kunna
beredas arbete.

För bestridande av utgifterna för dessa i törsta hand igångsatta arbeten emotser Kungl.
styrelsen genom Eder snarast rekvisition å de belopp, som intill dess Kungl. styrelsens be-

sked angående anslagens fördelning pä olika revir hinna expedieras, kunna anses erforder-

liga för skilda revir och sålunda böra från Kungl. styrelsen utanordnas till respektive jäg-

mästare. Sedan nämnd fördelning skett, ha vederbörande jägmästare att i vanlig ordning
direkt hos Kungl. styrelsen rekvirera vad för reviret anvisats.

F"ör redovisning skola vederbörande jägmästare upplägga en särskild fond, benämnd nöd-

hjälpsfonden.

Utgifterna upptagas i kolumnen »Övriga fonder> och införas i kassarapporten bilaga E/L.
.\ verifikationerna skola angivas statistiktitlar i vanlig ordning enligt »Statistiktitlar för Kungl.
Domänstyrelsens kassabokföring".

Ett antal e.\emplar av förenämnda bestämmelser biläggas att genom Eder utdelas lill

vederbörande jägmästare, vilken Ni i övrigt har att i behöriga delar lämna underrättelse

om vad härovan bestämts.

Allmänna bestämmelser rörande nödhjälpsarbeten å statens domäner inom
Norrland och Dalarna. Domänsiyrclsens föreskrift don 7 oktober.

1. Arbetena, som stå under ledning av vederbörande revirförvaltningar, utgöras huvud-
sakligen av väg-, diknings- och bäckrensningsarbeten samt arbeten med uppförande av skogs-

kojor och andra skogshärbärgen, ävensom insamling av barrträdskott.

Vägarbetena skola avse dels enklare körvägar såsom utfartsvägar för kronoparker eller

andra statens skogar — dessa kunna alltså framgå även å enskildas marker i den mån så

för ändamålet erfordras och vederbörligt medgivande därtill lämnas — , dels upphuggning
och upprensning av] för respektive skogar nyttiga gångstigar, dels ock sådana virkestrans-

]iortvägar — basvägar — som omförmälas i Kungl. domänstyrelsens cirkulär n:r 9, 1920,
den S juni. Bestämmelserna i sistnämnt cirkulär skola ock iakttagas i fråga om uppförande
av skogshärbärgen och i förekommande fall stallar.

2. Till arbetenas utförande skola användas sådana personer, för vilka verklig arbetslöshet

föreligger och som för sin väsentliga utkomst äro hänvisade till lönearbete, såsom skogstorpare

och andra lägenhetsinnehavare, backstugusittare m. fl.

Vid urvalet av ile arbetslösa, som skola användas, har vederbörande jägmästare att kon-

ferera med respektive sockens arbetslöshetskommitté, och skall jägmästaren till arbetslöshets-

kommittén lämna uppgift om vilka arbetare, som anställas.

3. Arbetet utföres i regel pä ackord och endast undanlagsvis mot timlön.

Vid fastställande av ackord skall detta beräknas på så sätt, att vid normal arbetsprestation

dagsinkomsten kan vippgä till 6 kronor. Under det att a vissa dyrorter delta belopp kan något

höjas, skall dock \'id arbetslönernas bestämmande iakttagas, att desamma vid varje tillfälle

och på varje särskild ort understiga lönerna pä den öppna arbetsmarknaden.

Därest i orten samtidigt andra statsarbeten för nödhjälp äga rum, skall vederbörande jäg-

mästare uppehålla förbindelse med ledningen av dessa arbeten för åvägabringande av över-

ensstämmelse i fråga om arbetslönerna.

Timlönen utgör tillsvidare för arbetare över 18 år högst 50 öre, för arbetare under iS

år högst 35 öre och för arbetare imder 16 år högst 30 öre.

Vid arbete å ackord må veckovis utbetalas förskott motsvarande högst timlönen. Visar

sig arbetsprestationen sä låg, att timlönen ej uppnås, minskas förskottet i motsvarande grad.

Timlönen är sålunda under inga förhållanden garanterad.

4. Arbetsledningen skall, även där ackordsarbete äger rum, föra anteckning över de dagar,

som varje arbetare använder för arbetet.

Sedan arbetena slutförts, har jägmästaren att genom vederbörande överjägmästare till do

mänstyrelsen insända förteckning över de skilda arbetarna med angivande av utfört arbete,

intjänt belopp, för arbetet använda dagar, storleken av arbetarens familj {hustru och antal

barn under 1 5 år) samt dennes eventuella behov av ytterligare understöd.
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Domänstyrelsen kommer därefter att lämna besked, huruvida vissa arbetare må tilldelas

särskilt familjeunderstöd, beräknat till högst I krona för hustru och 25 öre för vart och ett

barn under 15 år, dock högsl 2 kronor för varje dag, som arbetaren varit upptagen med
nu ifrågavarande arbete.

AVLÖNINGS» OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR.
Ang. extra ordinarie tjänstemans vid domänverket löneförmåner under tjänst-

ledighet för sjukdom. Jämlikt bemyndigande i 14 § av ICungl brevet till domänstyreisen

den 4 iebniari 1921 (Domänstyrelsens cirkulär n:r I 1921 ser. Ii) har domänstyrelsen för-

ordnat att extra ordinarie tjänsteman vid domänverket skall, under den tid han för sjuk-

dom åtnjuter tjänstledighet utöver sex månader, äga uppbära halv lön dock högst under sam-

manlagt tre månader av samma eller nästpåföljande kalenderår.

Angående visst avdrag å dagtraktamente. Efter gjord förfrågan har Kungl. domän-
styrelsen meddelat, att befattningshavare vid domänverket skall, dä han begagnar sig av logi

i kronans härbärgen (kronstuga eller skogskoja) eller i annan till hans disposition av kronan

kostnadsfritt upplåten lägenhet två eller flera dygn i följd, för varje dygn utöver det första,

oavsett härbärgets eller lägenhetens utrustning, vidkännas avdrag ä traktaments-

ersättningen med I krona för befattningshavare i 3 och 4 lönegraderna samt för motsvarande

icke ordinarie befattningshavare samt 2 kronor för övriga befattningshavare.

CIRKULÄRSKRIVELSER.
N:r 19 år 1921. Angående tillfälligt understöd för är 1922 åt pensionerade

kronojägare; den 23 aug.

Sedan riksdagen i likhet med vad under de senaste åren ägt rum å extra stat för 1922

uppfört ett förslagsanslag av 1,800 kronor för utdelande av tillfälliga understöd åt pensio-

nerade kronojägare, under villkor att understödet ej finge tilldelas annan än den som styrkte

sig vara i behövande omständigheter och antingen erhållit avsked med pension från allmänna

indragningsstaten till belopp, understigande 500 kronor eller ock under år 1908 erhållit

avsked med avkortad pension från anslaget till pensionering av civila tjänstinnehavare samt

att i avseende å understödets storlek iakttages att detsamma jämte den utgående pensionen

icke finge tillsammans överstiga 500 kronor, vill Kungl. domänstyrelsen härigenom meddela,

att pensionerad kronojägare, som jämlikt ovannämnda villkor kan vara berättigad till erhål-

lande av nu ifrågavarande understöd, äger att före den I nästkommande oktober till jäg-

mästaren i det revir, där han vid avskedstagandet tjänstgjorde, inkomma med till Kungl.

Maj:t ställd ansökning om erhållande av understöd, vilken ansökning skall vara åtföljd av

bevis om att sökanden befinner sig i behövande omständigheter, börande sådant bevis vara

utfärdat av pastor i församlingen, kronobetjäning i orten, kommunalnämnds eller kommunal-

stämmas ordförande.

Vederbörande jägmästare skall före den 20 i nämnda månad till Kungl. domänstyrelsen

insända till honom inkomna ansökningar jämte eget underdånigt utlåtande i ärendet.

Nr 20 är 1921 Angående uppgifter i och för bestämmande av det i 3 § av

Kungl kungörelsen den 19 augusti 1921 (Sv. förf n:r 5 16) omförmälda fasta res-

penninganslaget. Till samtliga överjägmästare den 8 sept.

1 avvaktan på de nya bestämmelser rörande ersättning för tjänsteresor, varom förmäles i

avdelning U i Kungl. kungörelsen den 23 december 1920 (Sv. förf. n:r 883) angående vissa

tilläggsbestämmelser till avlöningsreglementet den 22 juni 1920 för tjänstemän vid domän-

verket, har Kungl. domänstyrelsen med stöd av i nämnda förfaltningsrum lämnat bemyndigande

hittills under innevarande år på av vederbörande befattningshavare gjord rekvisition månads-

vis i förskott utbetalat ett belopp, motsvarande de beräknade verkliga kostnaderna, dock

under uttryckligt framhållande av den vederbörande befattningshavare åliggande skyldighet

att vara underkastad retroaktiv tillämpning från 1921 års början av de nya bestämmelser i

ämnet, som må komma att framdeles bliva gällande.

Nu har Kungl. Maj:t genom kungörelse den 19 augusti 192 1 — Sv. förf. n:r 516, varav

ett exemplar bifogas — fastställt nya grunder för resekostnadsersättningens utgående från

och med början av innevarande år. Enligt dessa nya bestämmelser skola befattningshavare

' 3i 4> 7' ^ °'^^ 9 lönegraderna erhålla resekostnadsersättning med ett för månad bestämt

fast respenninganslag, vanid nämnda tjänstemän skola av domänstyrelsen inordnas i någon

av de i kungörelsens 3 § upptagna resekostnadsgrupper.
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Vid fullgörandet härav har domänstyrelsen att taga hänsyn till tjänstgöringens art och
omfattning, tjänstgöringsområdenas utsträckning och inom desamma befintliga kommunika-
tionsleder samt dessas beskaffenhet, med iakttagande av att befattningshavare kan hänföras

till olika grupper under olika tider av året.

Domänstyrelscn far inc<l anledning därav anmoda samtliga överjägmästare i riket, en var

för sitt distrikt, dels att hit inkomma med förslag till de ordinarie befattningshavarnas i 7,

8 och 9 lönegraderna placering för innevarande år i de olika resekostnadsgrupperna, dels

att förständiga nu nämnda befattningshavare, en var för sitt område, att till vederbörande
överjägmästarc ingiva dylikt förslag beträffande de ordinarie befattningshavarna i 3 och 4
lönegraderna, skolande sistnämnda förslag av överjägmästaren insändas till Kungl. styrelsen,

försett med det yttrande, vartill omständigheterna kunna föranleda ; och böra samtliga upp-

gifter hava kommit Kungl. styrelsen till hända senast den I nästkommande oktober.

N:r 21 ir 1921. Ang. deklarationsuppgifter för kronans jordbruksdomäner.
Till samtliga revirförvaltare i de södra distrikten; den 9 sept.

Kungl. domänstyrelsen vill härigenom anmoda Eder att omedelbart till vederbörande do-

mänintendent insända uppgift å de kronans jordbruk.S(lomäner, för vilka ni avlämnat dttlarn-

tionstippgift beträlTande skogsmarken.

N:r 22 är 1921. Angående vissa uppgifter i fråga om årets fastighetstaxering,
den 16 sept.

Vid senast verkställda fastighetstaxering hava fastigheter, som i fråga om skogsskötseln

äro sammanförda under gemensam förvaltning, taxerats såsom sambrukare, till följd varav

den vid taxeringen beräknade (»återstående inkomst») kunnat minskas med sex % av de i

sambruket ingående fastigheternas taxeringsvärde. Så har emellertid icke skett annat än
beträffande fastigheter inom samma kommun, därvid i fråga om kronans fastigheter sambruk
dock icke ansetts föreligga, vilket medfört, att för dessa fastigheter »återstående inkomst»
icke kunnat minskas på sätt som angivits.

Med anledning härav vill Kungl. styrelsen anmoda Eder att till styrelsen skyndsamt in-

komma med uppgitt rörande de fall, där ett sammanförande av kronans fastigheter i enlighet

med vad som skett beträffande enskilda tillhöriga skogsfastigheter, icke ägt rum, samt där-

jämte avgiva motiverade förslag till ändrad taxering av ifrågavarande fastigheter.

Tillägg till n:r 3 år 1921. Angående inköp av material. Till samtliga överjäg-

mästare och jägmästare, den 5 sept.

Kungl. domänstyrelsen vill härmed föreskriva, alt utöver i Kungl. styrelsens cirkulär-

skrivelser den 24 januari och den 15 februari innevarande år omnämnd material nedanstå-

ende skall inköpas genom Kimgl. styrelsen.

Carbonpapper^ vlektriska lampor, vid inköp av minst ett dussin. Vid rekvisition angives

önskad ljusstyrka å lamporna och strömmens spänning. Eldsläckningsmaterial, flottleds-

smiden, konsislensfeti , kojinventarier, kulturredskap, kätting, kaminer, linolja, vid inköp
av minst ^/,, fat. Mattband och mätningsinstritment , viaskinhyveljärn, spadar, vid inköp
av minst 5 stycken. Syremmar, vid inköp av minst I kg. Stållinor och ståltråd. lä-
peter., efter framställning översändes prover. Takolja och taktjära, vid inköp av minst I fat,

Tumningsyxor, för inmärkning av virke å vattendrag. Vid rekvisition, som insändes genom
vederbörande överjägmästare, bifogas ritning i naturlig storlek över märket, som yxan är av-

sedd att inmärka. Överjägmästaren skall tillse att icke onödigt antal olika märken före-

komma. Yxor, för avverkning, vid inköp av minst 5 stycken. Zinkvitt, vid inköp av

minst 20 kg.

Tillägg till n:r 3 år 1921. Angående inköp av material. Till samtliga överjäg-

mästare och jägmästare, den 3 oktober.

Kungl. domänstyrelsen vill härmed föreskriva, att utöver i Kungl. styrelsens cirkulärskri-

velser den 24 januari, 15 februari och 5 september innevarande är omnämnd material ne-

danstående skall inköpas genom Kungl. styrelsen.

Papp: takpapp och övrig byggnadspapp, vid inköp av minst 15 rullar,

Taktegel: vid rekvisition skall angivas antal taktegel oeh äspannor,

Tegelrör: vid rekvisition skall angi\'as önskad dimension å rören.

FINANSER:
Statens domäner 1920. Domänstyrelsens uppgift till statsrevisorerna den 19 septem-

ber 1 92 1.

•7- Skugsvär.h/lirtniitgfns Ti<iskr!/t it)2l. Serien I'..
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Disponerat kapital:

Vid årets början disponerat Uapital 442,610,341:40
Under året lyftade anslag: den 28 december 427,384: —
Överskott av rörelsen den 31 december 26,435,254:93 469,472,980:33

Avgår :

Fastigheternas minskade värde genom omvärdering 7,663,164:86
Under året verkställda inbetalningar till statsverket:

den 19 mars 3,000,000: —
i> 3 maj 4,600: —
> 1 juni ., 5,000,000: —
» 31 aug. .. 10,000,000: —

6 okt 9,000,000: —
» 6 nov 4,000,000: — 31,004,600:— 38,667,764:86

Vid årets slut disponerat kapital 430,805,215:47
Under året i medeltal disponerat kapital 431,326,341:33

Resultat av rörelsen under aret:

Inkomster 69,406,386:16
Driftkostnader 42,971.131: 23

Överskott 26,435,254: 93
utgörande 6,13 procent & det under året i medeltal dispo-

nerade kapitalet.

Det disponerade kapitalets användning:

iTj 1 . . o + ökning
Vid slutet av ar 1919 1920 . ,^.— minsknmg

kronor kronor kronor

I verket bundet kapital:

Statens skogsdomäner 305,773,511:

—

305,468,481
Statens jordbruksdomäner 88,068,450: — 80,710,315

Inventarier 380,920: 10 1,197,734

14 — 305,029: 86
~ —7,358,135: —
03 + 816,813:93

394,222,881: 10 387,376,530:17 —6,846,350:93

Rörelsekapital:

Förnyelsefond..... 5,848,774:34 7,352,371:48 +1,503,597:14
Kapital, som ännu ej tagits i bruk

:

Kontanta medel och fordringar ... 42,538,685:96 36,076,314:21 — 6,462,371:75

442,610,341:40 430,805,215:86 — 11,805,125:54

JAKTÄRENDEN.
Svenska Jägarförbundets underdåniga framställning angående åtgärder mot till-

bakagång av villebrådsstammarna; den 22 aug.

Svenska Jägarförbundet, som allt sedan del stiftades, haft till uppgift att arbeta för den
svenska jaktens höjande, har under en följd av år med oro kunnat konstatera en betydande
tillbakagång av våra villebrådsstammar.

Såsom en av de förnämsta orsakerna härtill torde utan tvivel få anses ett ständigt växande
antal jägare, och då i stort sett intet göres för att genom återinplantering e. d. höja vilt-

stammarna, blir överbeskattning en oundviklig följd.

.\ven står jordegendomarnas sönderdelande i en mängd smålotter, ofta insprängda i större

komplexer, hindrande i vägen för genomdrivandet av en allmännare god jaktvård.

I andra länder, där man på allvar gripit sig an med vården av det matnyttiga vilda, har

man sökt motverka dessa olägenheter antingen genom att såsom i Tyskland—Österrike tvångs-

vis sammanföra de små jordlotterna till större jaktområden eller såsom i .\merika fbrmedelst

bestämmelsen att endast ett visst antal djur få fallas pä ett visst givet område.

I Norge har denna princip tillämpats rörande jakten å älg, hjort och å bäver i de distrikt,

där jakten på dessa djur tillåtits.

Till Svenska Jägarförbundets årsmöte innevarande år hade det till förbundet anslutna

Göteborgs jaktsällskap inlämnat en skrivelse, vari framhålles som sällskapets åsikt, att enda

botemedlet mot det alltmer överhandtagande tjuvskyttet och för införandet av en allmännare

god jakt vore bestämmelser om en viss minimiareal för rätt alt utöva jakt.
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Nekas kan ju icke, att innehavaren av en mindre jordlott ganska lätt kan skjuta liorl

en stor del av kringliggande trakts villebråd utan att i någon näinnviird grad hava deltagit

i uppfödandet av detsamma, men i vår tid torde en sådan lagstiftning vara omöjlig att driva

igenom, dS till och med motioner hava framkommit avseende att än ytterligare giva jakträtt

åt innehavare av mindre jordlotter.

Frågan är ju icke alldeles åsidosatt i gällande lagstiftning. § 9 lagen om rätt till jakt

avser sålunda att möjliggöra en sammanslutning av mindre jordlotter till ett större jakt-

komplex, vara jakten antingen kan utarrenderas eller eljest tillgodogöras för gemensam räk-

ning eller också utövas av varje jordägare inom resp. område, dock med en viss begräns-

ning i förhållande till områdets storlek o. s. v.

Hittills har emellertid paragrafen i fråga, oaktat Svenska Jägarforbundet arbetat för att

vinna tillämpning åt densamma bl. a. genom utarbetande och publicerande av formulär till

överenskommelser, visat sig vara tämligen ineffektiv, detta beroende dels pä bristande känne-

dom hos den stora allmänheten, dels på att liknande överenskommelser ramla, om någon av

jordägarna skulle ställa sig tredskande till överenskommelsen. Detta senare förhållande torde

nog vara en av de svåraste bristerna i ifrågavarande paragraf av jaktlagen. Lagen om gemen-

samhetsfiske av den 30 juni 1913 har givit menighet en betydande rätt gentemot den en-

skilde i fråga om fisket.

Om också en lag cm jakt måste vara annorlunda i mycket, sä bör dock grundsatsen om
den enskildes underordnade under ett stort allmänt intresse kunna upptagas.

Svenska Jägarforbundet, som på årsmötet livligt diskuterade den inkomna skrivelsen, får

härmed jämlikt årsmötets beslut i underdånighet för Eders Kungl. Majestät påpeka vikten

av denna fråga samt behovet av lagstiftning i ämnet, om ej vidaregående, så åtminstone i

sådan riktning, att den nuvarande § 9 lagen om rätt till jakt fullständigas med föreskrifter,

varigenom i huvudsaklig överensstämmelse med vad som stadgas i lagen om gemensamhets-

fisken, det möjliggöras att jämväl mot tredskande markinnehavare fa genomfört ett beslut

om bildande av gemensamt jaktområde utav områden till olika brukningsdelar, vilka lämpa

sig för sammanslagning till dylikt gemensamt jaktområde.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.
I svensk författningssamling utkomna förordningar berörande skogsväsendet
Kungl. kungörelsen med föreskrifter rörande fullgörande av den staten åliggande skyldig

het att avlämna uppgifter till ledning vid allmän fastighetstaxering år 1922 m. m.; given

den 19 aug. 1921, n:r 505.
Kungl. kungörelsen ang. jakt efter rådjur och fasanhöna inom Blekinge län; given den

19 aug. 1921, n;r 50S.

Kungl. kungörelsen ang. ändrad lydelse av avd. »D. Ersättningar och förmåner enl. 24 §

i avlöningsreglementet» i kungörelsen den 23 december 1920 (n:r SS3) ang, vissa tilläggs-

bestämmelser till avlöningsreglementet den 22 juni ig20 (n:r 493) för tjänstemän vid domän-

verket; i;iven den 19 aug. 1 921, n:r 516.

SKOGSINDELNING.
Angående skogsindelningsarbete åt revirpersonal. Kungl. domänstyrelsen har upp-

dragit åt överjägniästarna att därest revirassistent ej kan under innevarande år fullt syssel-

sättas med revirgöromål beordra honom att biträda skogstaxatorn i distriktet vid skogsindel-

ningsförrättningar, dock ej i större omfattning än de till skogsta.\atorns förfogande ställda

hantlangningsmedlen det tillåta, då några ytterligare dylika medel ej kunna påräknas för

innevarande är.

ÖVRIGA ÄRENDEN.
Angående utarbetande av plan för undersökning rörande markförsumpningens

fortskridande m. m. Kungl. brev till Sveriges geologiska undersökning den 3 juni 1921.

I skrivelse ,n:r 203) den 29 maj 1912 liar riksdagen anhållit att Vi ville föranstalta um
utredning angående lämpliga åtgärder till förhindrande av jordkulturens fortgående ödeläg-

gelse genom försumpning företrädesvis å sådana trakter inom landet, där dessa försump-

ningar redan fått den utsträckning och omfattning, att enskildas krafter och förmåga att

verksamt ingripa vore otillräckliga, samt att Vi därefter måtte för riksdagen framlägga det

förslag, vartill denna utredning kunde föranleda.

Sedan domänstyrelsen den 17 oktober 19 12 avgivit utlåtande i ärendet och därvid över-

lämnat yttrande av statens skogsförsöksanstalt samt styrelsen för skogshögskolan och statens

skogsförsöksanstalt den 16 april 1915 avgivit yttrande och förslag angående sättet för åstad-
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kommande av en undersökning rörande omfattningen och fortskridandet av den fÖrsumpning

varom i riksdagens skrivelse omförmäldes, och härefter utlåtanden i ärendet avgivits den 14
december 1920 av styrelsen för statens meteorologisk hydrografiska anstalt och den 28 april

1921 av eder, hava Vi vid föredragning denna dag av detta ämne, uppdragit at eder, statens

meteorologisk-hydrografiska anstalt och statens skogsförsöksanstalt att gemensamt utarbeta en

plan för undersökning av markförsumpningens omfattning och fortskridande samt de andra
problem av meteorologisk, hydrografisk, forstlig och geologisk art, som sammanhänga med
frågan om en allmännare avdikning av landets torvmarker.

Angående utsträckt användande av rikstelefon såsom brandbevakningsmedel
vid skogseld m. m. Ämbetsskrivelse till telegrafstyrelsen; den 26 aug.

Uti en till Kungl. Maj:t ställd skrift har skogsvårdsstyrelsemötets förvaltningsutskott fram-

hållit, att det för förhindrande i möjligaste mån av skadegörelse ä växande skog genom
brand vore av stor betydelse, därest telefonstationerna i sådana trakter, där skogseld av

större omfattning kunde befaras, efter tillsägelse hölis öppna för tclefontrafik hela dygnet

under försommaren och den torraste årstiden, enär tlärigenom vid utbruten skogseld upp-

bådandet av eldsläckningsmanskap i hög grad underlättades, men att de avsevärda kostnaderna

för dylikt öppenhållande utgjorde ett väsentligt hinder fÖr skogsvärdssiyrelserna att använda
telefonförbindelserna på angivet sätt till skydd mot skogseld, och har utskottet på grund
härav hemställt om nedsättning fÖr skogsvårdsstyrelserna av ifrågavarande kostnader even-

tuellt genom bidrag av statsmedel.

Till följd av särskilda remisser hava utlåtanden häröver avgivits av Eder den 4 maj 1921,

av domänstyrelsen den 26 maj 1921 och av statskontoret den 6 juni 192L.

Vid föredragning denna <lag av delta ärende har Kungl. Maj:t, som genom brev den 14
november 19 13 meddelat bestämmelser i fråga om utsträckt användning av telefon för be-

kämpande av skogseld, som berör statsverket tillhörig skog, med anledning av förevarande

framställning, funnit gott bemyndiga länsstyrelserna i samtliga län att, på anmälan av lands-

fiskal, statens skogstjänsleman eller skogsvärdsstyrelses tjänsteman, hos vederbörande telefon-

direktör, tclegrafdirektör eller telegrafkommissarie begära, att under hela den tid, varunder

skogseld, som berör eller hotar jämväl annan än statsverket tillhörig skog, pågår eller be-

vakning för eftersläckning av sådan skogseld erfordras, antingen vissa uppgivna telefon-

stationer skola hällas öppna dygnet om eller — där sådan mindre kostsam anordning anses

tillräcklig fÖr ändamålet -^ vissa uppgivna abonnentapparater genom så kallad extra förbind-

ning sättas i direkt förbindelse med närmaste telefonstation med oavbruten öppenhållning

under de lider av dvgnet, dä mellanliggande stationer hållas stängda, dock att det ma till-

komma vederbörande landsfiskal, statens skogstjänsteman, länsjägmästare eller biträdande

länsjägmästare att, när utbruten skogseld har sä ringa omfattning, att den anses kunna stäv-

jas med anlitande allenast av ortens hjälpmedel, själv begära extra öppenhållning av riks-

telefonstation inom den ort, där elden härjar, eller anordnande av extra förbindning i erforder-

lig utsträckning, börande i fall, som ovan angivits, städse tillses, att den nödiga telefonbevak-

ningen anordnas pä sådant sätt, alt kostnaderna för densamma i möjligaste män nedbringas.

Tillika har Kungl. Majit förordnat, att den myndighet eller tjänsteman, som sålunda fram-

ställer begäran om extra öppenhallning eller anordnande av extra förbindning, tillika skall

lämna den telegrafverkets myndighet, hos vilken framställningen gjorts, anvisning att för

utfaende av de med ifrågavarande åtgärder förenade kostnaderna vända sig till vederbörande

länsstyrelse, som sedermera har att hos Kungl. Maj:t i varje särskilt fall göra framställning

om anvisande av medel för ändamålet.

Ang. åtgärder till skydd mot olovligt tillägnande av kottar från växande träd

å annans mark. Domänstyrelsens und. utlåtande i anledning av en i ärendet väckt

motion; den Q sept. ( ienom nådig remiss den 7 maj 1920 har domänstyrelsen anbefallts

avgiva underdånigt utlåtande i anledning av riksdagens skrivelse n:r 120 den 4 maj 1917
till Eders Kungl. Majit med anhållan att Eders Kungl. Majrt täcktes låta verkställa utred-

ning angående lämpliga åtgärder till skydd mot olovligt tillägnande av kottar frän växande

träd å annans mark samt därefter för riksdagen framlägga de lagförslag, vartill utredningen

kunde föranleda.

Till åtlydnad härav får styrelsen, som inhämtat utlåtanden i ärendet från vederbörande

länsstyrelser, skogsvärdsstyrelser och överjägmästare, återställande remissakten, överlämna

sagda utlåtanden och för egen del i underdånighet anföra följande.

Av de inhämtade utlåtandena framgår, att tolv länsstyrelser, nämligen i Södermanlands,

Blekinge, Gävleborgs, Malmöhus, Kronobergs, Uppsala, Skaraborgs, Kristianstads, Stockholms.

Alvsborgs, Värmlands och Hallands län förordat lagstiftning om förbud mot olovligt insam-
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laiiile av koU, därviil dock vissa länsstyrelser hemställt, alt sådant måtte bliva gällande

allenast för plockande av kött i. växande träd, under det att åter andra ansett förbud er-

forderligt för insamling av kött även ä fällda träd eller insamling av kött i allmänliet.

Av förenämnda länsstyrelser har dock Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande i Kronobergs

län framhållit, att syftemålet med den ifrågasatta lagstiftningen lämpligast torde vinnas på sätt

lagutskottet alternativt ifrågasatt, nämligen medelst av länsstyrelse utfärdat vilesförbud. Även
Eders Kungl. Majits befallningshavande i Jönköpings län har föreslagit sådan lagbestämmelse,

att det må ankomma pä Eders Kungl. Maj:t eller länsstyrelse att efter landstings eller skogs-

vårdsstyrelses hörande utfärda, beträffande helt län eller viss del därav, vitesförbud för

plockande utan jord- eller skogsinnehavarens tillstånd eller ock i strid med av denne kun-

gjord fridlysning av kottar frän växande träd å annans mark.

I övrigt har Eders Kungl. Maj:ts sistnämnda befallningshavande i likhet med ett tiotal

andra länsstyrelser hållit före, att ett allmänt förbud mot kottplockning icke bör ifrägakomma.

Såsom det förnämsta skälet häremot har anförts, att genom sådant förbud kunde befaras

uppstå brist pä skogsfrö och därtill ökade priser därå vid fyllandet av behovet av frö för

skogskulturer. Det borde för den skull stå en var fritt att insamla såväl nedfallna kottar

som kött frän vindfällda träd eller hyggestrakter.

Eders Kimgl. Maj:ts befallningshavande i Västernorrlands och Kopparbergs län hava, i

likhet med respektive skogsvårdsstyrelser ansett sig icke kunna förorda annat än förbud mot
insamling av kött från kvarlämnade fröträd. Eders Kungl. Maj;ts befallningshavande i

Skaraborgs län har erinrat, att förslag om vissa lagbestämmelser angående skydd mot skade-

görelse vid kottinsamling utarbetats redan är 1914 och återfunnes detta i en promemoria
av samma år, varöver vederbörande myndigheter enligt nådig remiss den 19 januari 1915
yttrat sig. Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande förmodade att sagda promemoria komme
att behandlas av jordabalkskommissionen, vilkens betänkande vore att vänta under senare

hälften av år 192 1. Skogsvårdsstyrelsen i sistnämnt län har meddelat, att av styrelsen

igångsatt upplysningsverksamhet angående iakttagande av försiktighet vid kottplockning icke

lett till ändring till det bättre.

Eders Kungl. Maj;ts befallningshavande i Östergötlands län har ansett att, innan en av fack-

män verkställd, hela landet omfattande utredning företagits för utrönande av huruvida, såsom
liefarats, landets behov av skogsfrö skulle komma att äventyras genom ett förhindrande av

den fria kottplockningen, tillräckliga skäl icke förelåge för vidtagande av åtgärder i det av

riksdagen begärda hänseendet. Även Eders Kungl. Majtts befallningshavande i Göteborgs

och Bohus län har hemställt att en närmare utredning av frågan mätte företagas.

Av de i ärendet hörda överjägmästarna hava överjägmästarna i de två nordligaste länen

i allmänhett ansett att, vad övre Norrland beträffar, skäl ännu icke syntes föreligga att för-

bjuda insamling av kött å växande träd på annans mark; dock har överjägmästaren i

Skellefteå distrikt, under framhållande av de skador, som genom kottplockning åstadkommas
ä växande skog, ansett tiden vara mogen för lagstiftning i berörda hänseende; rätt att in-

samla kottar frän mark eller hygge och vindfällen ansåges dock böra kvarstå.

Överjägmästarna i Mellersta Norrlands och Härnösands distrikt hava hemställt att veder-

börande länsstyrelser borde beredas rätt att pä jordägares begäran fridlysa i avseende pä
kottplockning \isst område imder viss tid.

Överjägmästaren i Smålands distrikt har avstyrkt, att lagbestämmelser utfärdas mot kott-

insamling från växande träd på främmande mark, då ett dylikt förbud komme att hämma
kottinsamling över huvud taget, säväl den utan skadegörelse som den med sådan, under

det att skadegörelsen icke komme att därigenom ytterligare förhindras eller bestraffas, dä
den finge anses straffbar redan med nu gällande lagbestämmelser.

Flertalet av de skogsvärdsstyrelser och övriga, som avstyrkt de ifrågasatta lagbestämmel-

serna, hava på sätt förut nämnts, ansett att plockningsförbud skulle försvära kottinsamling

och därmed höja priset på kött och skogsfrö.

I underdånigt utlåtande den 4 september 1915 över föreslagen lag om rätt till bärplock-

ning och tillvaratagande av vissa andra naturalster, däribland kött, har domänstyrelsen fram-

hållit, bland annat, att ett starkt stöd för att ägande- eller dispositionsrätten till mark och

skog även i sig inneslöte motsvarande rätt till sådana denna marks och skogs alster, som
kottar och bär, funnes i lagen den 26 maj 1 895 angående vad till fast egendom är att hänföra.

Denna lags 2 § innehöUe nämligen bland annat:

»Till jorden höra: — — — — — — — ä rot stående träd och andra växter tillika

med frukt därå». Till förtydligande av denna paragraf anfördes ytterligare, alt lagbered-

ningen, som år 1909 avlämnat sista delen av sitt förslag till ny jordabalk, i motiven till

däri föreskaget stadgande rörande jordägares rätt till vilda bär och svampar, bland annat,
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yttrat: sDe alster naturen själv frambringar inom en fastighets område äro på sätt i 2 ^ är

utsagt, så länge de äro förbundna med fastigheten, tillbehör till denna och underkastade

jordägarens äganderätt.»

Styrelsen ställde sig emellertid tveksam, huruvida föreliggande lagutkast borde upphöjas

till lag och franihöll att, enligt styrelsens mening, frågan borde lösas på sådant sätt att lag-

furslaget helt förfölle och att även i detsamma avsedda naturalster, bland annat kotl, borde
inrangeras i bestämmelserna i 20 kap. 2 § samt 24 kap. 3 och 4 §§ i strafflagen, till vilka

paragrafer bär och kottar tvivelsutan redan förut skulle hava hänförts, om vid tiden för

nuvarande lagsiadgandens på området tillkomst — då de betraktades som i det närmaste

värdelösa — deras skyddande mot tillgrepp ansetts såsom liggande i jordägarens intresse.

Uppenbarligen erbjöde ju för övrigt nämnda paragrafer skydd åt naturprodukter av be-

tydligt mindre värde än kottar.

Av de utlåtanden, som i ärendet avgivits av skilda ortsmyndigheter och skogsijänstemän^

framgår, enligt vad förut nämnts, att farhågor frän många håll framförts för att genom för-

bud för tillägnande av kottar frän växande träd å annans mark redan nu förefintlig svårighet

alt inom landet erhålla tillräckligt frö för erforderliga skogskulturer skulle ännu mera
Ökas. Vissa skogsvärdsstyrelser hava för den skull endast velat förorda förbud mot insamling

av kottar från kvarlämnade »fröträd».

Domänstyrelsen håller dock före, att skogs- och markägare böra tillförsäkras mera verk-

sam* skydd än vad med nu gällande bestämmelser synes kunna erhållas mot uppenbar skade-

görelse ä ägande skog genom insamling av kottar, såväl om skadegörelsen förorsakas genom
att växande träd på grund av olämpligt förfarande vid insamlandet av kottar direkt skadas
— vilken skadegörelse redan nu är belagd med straff genom bestämmelserna i 20 och 24
kapitlen av gällande strafflag — som ock om den ästadkommes därigenom^ att skogsmarken

berövas den frötillförsel, som frän befintliga träd kunnat äga rum, därest deras kottar fatt

förbliva orörda.

Att begränsa ett ifrågasatt förbud till att endast avse kottar från kvarlämnade fröträd torde

icke vara lämpligt, då det är svårt att i praktiken angiva vad som är att anse såsom

dylikt träd. I en blädningsskog t. ex. kunna så gott som samtliga av de vid föryngrings-

huggning kvarlämnade medhärskande och härskande träden betraktas såsom fröträd ur den

synpunkten att de avsetts tillföra befintliga luckor frö, varigenom naturlig föryngring erhålles.

Då förr i tiden kottar ej ansågos hava något egentligt värde för markägaren, torde den

allmänna föreställningen hava uppstått, att rätten till dem ej skulle sammanhöra med ägande-

eller brukningsrätten till marken. Lagen av den 24 maj 1S95 angående vad till fast egen-

dom är att hänföra giver dock, som här förut nämnts, vid handen att sa är fallet. Att

likväl äganderätten till, bland annat, kottar blivit omtvistad, torde förklaras därav, att kottar

ej äro uppräknade bland de naturalster, vilkas olovliga tillägnande är belagt med straff enligt

strafflagens 20 kap. 2 § och 24 kap. 3 §. Med hänsyn till att kottar numera emellertid

äga ett rätt avsevärt värde, synes rimligt och av behovet påkallat, att på sätt som skett be-

träffande trädens produkt »kåda», som genom lag den 3 april 1917 (n:r 119), jämförd med
lag den 16 maj 1918 {nr 26S') införts i ovannämnda lagparagrafer, jämväl kottar däri intagas.

Det synes emellertid nödvändigt att dylikt förbud utsträckes att gälla icke endast kottar

frän växande träd utan även frän under avverkning varande träd ä annans mark.

Eljest kan inträffa, att en skogs- eller markägare, som i samband med en verkställd av-

verkning själv önskar skörda eller för självsädd begagna sig av a de falida träden befintliga

kottar icke kan freda desamma utan måste finna sig i att genom andra kottinsamlare antingen gå
miste om ä avverkningstrakten påräknad naturlig självsådd eller ock bliva berövad honom
tillhöriga för fröproduktion behövliga kottar.

Dä i I § av gällande lag angående värd av enskildas skogar av den 24 juli 1 903 före-

skrift är intagen om att avverkning ej må så bedrivas eller efter avverkning med marken så

förfaras att skogens åter\äxt uppenbarligen äventyras, synes ock vara i sin ordning att skogs-

och markägare beredas skydd mot olovligt tagande av kottar, evad det sker från växande

träd, som för återväxtens betryggande kvarlämnats, eller från under avverkning varande

träd. Erhålles ej sådant skydd torde vederbörande mången gäng finna sig nödsakad an-

tingen tillgripa i annat fall icke erforderliga, dyrbara kulturåtgärder eller ock, med risk av

att marken förvildas och att den naturliga äterväxten försenas eller måhända helt äventyras,

nödgas avvakta självsädd frän ett kanske flera år därefter inträffande fröår.

Med ifrågasatt införande i gällande strafflag av förbud mot att »olovligens taga kottar

från växande eller under avverkning varande träd å annans mark, skulle skogs- eller mark-

ägares tillstånd erfordras för dylik kottäkt. Det torde emellertid kunna förutsättas, att en

skogs- eller markägare, som själv icke önskar begagna sig av sin äganderätt till kottar,
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lämnar medgivande till andra att kostnadsfritt eller mot viss mindre avgift plocka desamma.

Därigenom att tillstånd till kottplockning lämnades vissa personer, vunnes möjlighet till kontroll

över att skadegörelse å skogen icke åstadkommes genom ovarsamhet vid kottplockningen.

Genom det ifrågasatti lagbudet skulle ock skogs- eller markägare beredas tillfälle att mera

verksamt än hittils varit möjligt själva förse sig med sitt fröbehov från kottar å egna skogar och

pä så sätt icke behöva inköpa frö med oviss härstamning och måhända för ståndorten ej passande.

Styrelsen håller emellertid före, att i gällande strafflag borde intagas förbud mot att av såväl

växande som avverkade träd olovligt taga icke blott kottar utan även övriga sådana trädens delar,

som i 20 kap. 2 § n:r 268 den "/^ 1918) ocli 24 kap. 3 § (n:r 119 den "j^ 1917) äro

uppräknade.

Styrelsen flr alltså i underdånighet hemställa, att sagda paragrafer må erhålla följande lydelse :

2o kap. strafflagen,

2 §.

iDcn, som å skog eller mark, däri han ej äger del eller den han ej innehaver eller äger

rätt att nyttja, olovligen faller träd, i uppsåt att trädet eller något därav sig eller annan

tillägna, eller, i sådant uppsåt, olovligen tager, av växande eller fällda träd, ris, gren, näver-

bark, löv, bast, kottar, ollon, nötter eller kåda; varde, ändå att han det icke bortfört, an-

sedd såsom hade han stöld förövat, där värdet går över trettio riksdaler. Går det ej över

trettio riksdaler; vare lag, som i 24 kap. s.ägs.»

24 kap. strafflagen.

3 5-

»Fäller, syrer eller bläcker man olovligen triid å annans skog eller mark, i uppsåt att

trädet eller något därav sig eller annan tillägna, eller tager olovligen där viixande gräs,

torv eller, av växande eller fällda tr.äd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, kottar, ollon, nötter

eller kåda; varde, evad han det bortfört eller ej, straffad för åverkan, där ej efter 20 kap.

gärningen skall annorledes anses ; och vare straffet böter, högst ett tusen riksdaler, eller

fängelse i högst sex månader. Aro omständigheterna synnerligen försvårande ; då må till

straffarbete i högst ett år dömas. ->

Ang. av skattebetalarnas förening gjord framställning ang. Domänstyrelsens
ekonomiska verksamhet, domänstyrelsens yttrande till statsrådet och chefen för kungl.

jordbruksdepartenientet, den 15 sept.

Genom remiss den 25 augusti 1921 har domänstyrelsen anmodats avgiva yttrande över

en av Skattebetalarnas förening gjord framställning angående styrelsens ekonomiska verk-

samhet. Med anledning därav får styrelsen anföra följande.

Domänstyrelsen finner det till en början synnerligen anmärkningsvärt, att föreningen

ansett sig kunna utan att företaga någon närmare undersökning av styrelsens förutvarande

och nuvarande verksamhet uttala den kategoriska uppfattningen, att styrelsens affärsverksamhet

ej ledes efter affärsmässiga principer utan fast mera efter kamerala synpunkter och att en

gång beviljade medel, oavsett konjunkturläget, skola användas. Om föreningen gjort sig

mödan av en närmare undersökning i detta avseende, skulle det icke kunnat undgå den-

samma, att styrelsen stiidse sökt iakttaga den största sparsamhet, såväl ifråga om större som

mindre utgiftsposter. Ehuru styrelsen lätteligen kan medels utförliga sifferuppgifter styrka

detta påslående, vill styrelsen tillsvidare dock inskränka sig till att lämna en kortfattad över-

sikt över domänverkets inkomster och utgifter under de senaste 20 åren (bil. A). Av denna

översikt framgår, att utgifterna för avverkning, förädling och transport av virke procentuellt

i förhållande till samtliga utgifter stigit från 1 1 % år 1901 till 34% år 1920, beroende

därpå att i och med den ökade intensiteten i skogsskötseln det genom skogsförvaltningarna

avverkade virket i procent av hela avverkningen stigit frän 7 % år 1901 till 28,6 % år 1919'. Av
sagda översikt framgår vidare att förhållandet mellan utgifter och inkomster varit rätt konstant

till och med år 1917," oaktat utgifterna för avverkning, föriidling och transport av virket i

' Beträffande tiden 1901— 1908 kan icke av styrelsens årsberättelser utläsas den kvantitet

virke, som genom skogsförvaltningens försorg avverkats, varför denna grafiskt framställts med led-

ning av uppgifterna för åren 1909— 1919. För år 1920 är styrelsens berättelse icke färdig,

varför slutsummorna för avverkningen ej nu kunna lämnas.
' Den plötsliga stegringen 1909 berodde på krisåret igoS, dä en myckenhet virke blev

oförsålt, i följd varav inkomsterna gingo ned under är 1909; och den starka stegringen under de

tre sista åren förklaras av de under dessa år så oskäligt uppdrivna arbets- och materialprisen.
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|)rocent av hela utgiftssumman stigit avsevart. Det är ju uppenbart, att vid försäljning av
skogen a rot utgifterna i procent av inkomsterna bliva avsevärt mindre än om virket för-

säljes avverkat och framforslat, vilket blir ännu mera förhållandet, om virket före försälj-

ningen i större eller mindre grad förädlas. Med andra ord, ju större procent utgiftsposten

»avverkning, virkesförädling och transport> uigör av utgifterna, desto större procent böra

ock utgifterna utgöra av inkomsterna, men den absoluta nettobehållningen bör det oaktat

samtidigt stiga. Detta kan inan åtminstone vänta, och särskilt dä, såsom forhållandet varit,

de smärre virkesdimensionerna ingått med en efter hand betydligt ökad procent av hela

avverkningskvantiteten. Dels bidraga nämligen de smärre virkesdimensionerna per kubik-

enhet med lägre belopp till inkomsterna än de grövre dimensionerna, dels draga de smärre

dimensionerna per kubikenhet större avverknings- och transportkostnader än de grövre.

Procentuellt sett omfattar det genom skogsförvaltningarna avverkade virket i allt större grad

just de smärre virkesdimensionerna. Då nu det oaktat utgiftssumman i procent av inkomst-

summan kunnat hålla sig någorlunda konstant, tyder delta icke på slöseri med förvaltnings-

medel utan tvärt om på ökad sparsamhet.

Givetvis har styrelsen haft sin synnerliga uppmärksamhet inriktad på att i möjligaste grad

söka begränsa utgifterna på grund av de nu nedgående inkomsterna. Under sommaren
1920, då en stor del bolag och enskilda pä grund av uppsvinget ä trä- och järnmarknaden
i tävlan om arbetskraften icke skydde att betala alldeles orimliga arbetspris, lät styreisen

icke förleda sig därtill, varför styrelsen vågar uttala, att å statens skogar i största allmänhet

höUos lägre arbetspris än som betalades av vissa angränsande bolag och enskilda. Och då

arbetsprisen pä senhösten började att gä ned, skyndade undertecknad att genom en under-

handsskrivelse den 2 december 1920 till samtliga överjägmästare fästa deras synnerliga upp-

märksamhet därpå, att arbetsprisen höllos nere (bil. B). Sedermera, den 31 mars 1921,

anmodade styrelsen i en förtrolig skrivelse samtliga överjägmästare och genom dem jäg-

mästarna att aktgiva pä allt, som kunde bidraga till utgifternas begränsande (bil. C).

I anslutning härtill anförde styrelsen i sin underdåniga skrivelse den 25 april 192I:

»Styrelsen hoppas att kunna begränsa de till 37 milj. kronor förut (nämligen i generalför-

slaget, efter nog så omfattande beskärningar i jägmästarnas förvaitningsförslag) beräknade

utgifterna till 33 milj. kronor, beroende dels på nedgång i arbetspriser och i övrigt min-

skade avverkningskostnader — denna kostnadsminskning motväges dock icke i oväsentlig

grad av förut icke beräknade utgifter för flottning och sågning av ett större parti timmer —
dels på minskade dyrtidstillägg m. m.'

På grund av att arbetspriserna på våren 1921 syntes gä ned mera än som vid förvalt-

ningsförslagens uppgörande kunnat beräknas, gav styrelsen i skrivelse den 3 maj order om
begränsning av utgifterna för vägbyggnader och dikningar med 25 % (bil. D). Och vi-

dare föreskrev styrelsen i cirkulär den 6 nästlidne augusti ytterligare åtgärder i syfte att

nedbringa utgifterna, enär deras begränsning i önskvärd grad vid denna tid icke kunnat

ernås (bil. E). Att det likväl icke lyckats styrelsen att under l:sta halvåret i vidare grad

nedbringa utgifterna, beror pä förhållanden, som styrelsen härmed vill närmare redogöra for.

Först vill styrelsen likväl till granskning upptaga föreningens påstående, att man redan

for ett år sedan — sålunda i augusti 1920 kunde förutse den sedermera inträffade starka

depressionen. •— Styrelsen fär dä erinra, att enligt de uppgifter styrelsen fatt, virkesprisen så-

väl under sommaren som tmder hösten intill oktober-auktionen hävdades. I mitten av sep-

tember överlade exportörerna till och med om alt höja minimiprisen på grund av prisfallet

å frakterna. I oktober såldes fortfarande till £41 för 3" x 9" och £31 för 2 '/„" x ^"

och till och med därutöver per standard, sålunda ungefar samma pris som tidigare. Under
denna tid gjordes kontrakt pä ända till 1,000 standards, men var det naturligt, alt impor-

törerna under hösten ej kunde göra stora inköp för året, då de tidigare köpt sä mycket
som cirka 800.000 standards. Säljarna hade därför den uppfattningen, att prisen hävdats,

fastän fä avslut kommo till stånd. I fråga om försäljningarna för det kommande året, är

ju vanligt, att dessa begynna under hösten, men hösten 1920 ställde sig dock köparna av-

vaktande — ehuru under senare delen av oktober avslut kommo tdl stånd för 1921 till pris,

som lågo c:a 10 % högre än man tidigare under hösten erhållit. Och detta gällde så pass

omfattande kontrakt som för 1,500 standards. Men sedan upphörde försäljningarna efter

hand. De flesta exportörer höllo före, att man genom inskränkning av sägningen 1921

skulle kunna hävda prisen detta år, men detta ledde vid sammanträde så sent som i de-

' Enligt senare gjorda beräkningar (i augusti 1 921) torde ytterligare omkring 4 miljoner

kronor kunna besparas, sä att sålunda de för året till 37 miljoner kronor beräknade ut-

gifterna lorde kunna begränsas till högst 29 miljoner kronor.
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cenibcr 1920 icke till något resultat, enär flera inflytelserika exportörer hade den uppfatt-

ningen, att detta icke var erforderligt. De svenska exportörerna av färädlat virke synas

därtor under senhösten icke ansett, att virkesprisen skulle behöva undergå nägon större

reducering, utan trodde de flesta, att de skulle förmå hålla de uppskruvade priserna. Och
dock borde de bättre än några andra genom sina överallt i utlandet stationerade agenter haft

känning av den sedermera inträftade depressionen. Men de kunde icke förutse denna lika

litet som den plötsliga och oväntade stegringen i prisen under förra delen av år 1920.

Då alltså exportörerna av det förädlade virket trodde sig kunna hålla priserna uppe och

styrelsen till och med av sådana uppmanades att icke sänka priserna ä sin råvara, vilket en-

ligt deras mening skulle kunnat giva de utländska köparna anledning att pressa ned pri-

serna, så torde det icke förvåna, att styrelsen icke redan till I:sta auktionerna i början och

mediet av oktober var benägen till reduktion av priserna ä råvaran. En sådan reduktion

av priserna, nämligen inom ramen av vad som då skulle kunnat anses tillrådligt, skulle

dock icke fått till följd någon ökning i kronans höstförsäljningar, ty orsaken till den min-

skade försäljningen berodde mindre på de av styrelsen satta prisen än å andra förhållanden.

De virkesköpande sågverken hade genom fasthållande av de höga försäljningsprisen fått sälja

förhållandevis litet för 1921, varför många av dem icke kunde köpa större mängder råvara

annat än pa spekulation att överhållas till ett kommande är, därest tillräckligt låga pris där-

till kunde locka. Många av dem hade dock större eller mindre mängder stämplat virke

överstående sedan föregående åren, dels ä egna skogar, dels inköpta poster av kronan eller

enskilda, vilket även förhindrade dem att köpa å annat än sådan s])ekulation. Men dylik

spekulation hindrades dock i hög grad av den då så åtstramade penningmarknaden. I södra

Norrland inverkade ock de då nyligen avslutade försäljningarna av vissa större egendoms
komplex, där\'id flera av de eljest uppträdande spekulanterna pä kronans virke inköpt be-

tydande råvarumängder till höga priser med påföljd, att flertalet av dessa alldeles höUe sig

borta frän kronans virkesauktioner. Och i ännu högre grad inverkade till de därstädes

minskade försäljningarna det förhällandet, att den stora mängd smärre sågverk, som eljest

där plägat inköpa betydligt med virke frän kronans skogar, till stor del alls icke kunde del-

taga i spekulationen å kronans virke av det skäl, att de i följd av tillstramningen ä penning-

marknaden icke kunde anskaffa medel ens till uppehållande av sägverksdriften.

De som <lå efteråt — dels genom en artikel i tidningen >.\f[arsvärlden> dels å Industri-

förbundets möte i april månad — sedan den svåra depressionen inträffat, klandrade styrelsen

för att ha hållit för höga priser vid höstauktionerna, anmärkte ock emot, att styrelsen icke

tidigare sålde sin pappersmasseved. Därför anser sig styrelsen i sammanhang därmed böra

beröra även denna fråga. — Såsom känt är, antog man förlidet år, att svär bränslebrist

skulle uppstå för bränslesäsongen 1920— 2 1, varför styrelsen erhöll order att dels i möjli-

gaste grad höja vedhuggningarna i de allmänna skogarna, dels inställa all försäljning av

pappersved och props från och med Dalarna söderut, pä det att även detta virke i nödfall

skulle kunna tillgripas för bränsleändamäl. Sedan under sommaren allmän vedinventering

ägt rum, och det därvid konstaterats, att bränsletillgången var större än man vågat hoppas,

gjorde domänstyrelsen upprepade framställningar att fä sälja åtminstone pappersveden, men
det dröjde en tid innan tillstånd därtill erhölls, emedan dessförinnan vissa undersökningar

skulle genom kommerskollegium verkställas. Så snart detta tdlstånd i början av oktober er-

hållits, gav styrelsen genast order om försäljning av både pappersveden och propsen. Förut

hade dock en del till lastageplatser framförda partier, som icke där fingo kvarligga, måst
försäljas. Beträffande pappersveden i Norrland, som skulle säljas å rot, kunde försäljningen

av denna svårligen ske innan utstämpling av densamma ägt rum och innan man sålunda

visste vad man hade att sälja, varförutom i dessa partier ingick större eller mindre del

timmer. Någon särskild brådska med att försälja denna ved ansågs heller icke föreligga,

enär pappersniassefabrikerna allmänt höllo före, att prisen å massan skulle hålla sig uppe åt-

minstone en tid, och alt därför prisen å veden skulle komma att stiga ännu mera, varför de
under sommaren skyndat sig att för då gällande höga pris tillförsäkra sig så stora kvanti-

teter som möjligt.

Allt det sågade virket, med undantag av det för Porjussägen, sålde styrelsen under som-
maren till goda priser. Hela tillverkningen vid Porjus var nämligen förbehållen vattenfalls-

styrelsen för dess anläggningar vid Harsprånget, varför styrelsen med anledning av arbetenas

inställande därstädes har denna tillverkning osäld kvar.

Styrelsen övergår nu till att redogöra för anledningen till att det icke lyckats styrelsen

att under första hälften av innevarande år i någon nämnvärd grad minska utgifterna.

Under våren 1920 hade styrelsen träffat avtal med kolköpsföreningarna om leverans av

40,000—46,000 läster kol att lastas vid platser norr om Bollnäs mot ett av föreningarna
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garanterat minimipris i Storvik. En stor del av kostnaden för tillverkningen av dessa kol

och nästan hela kostnaden för kolens utforsling ha ingått bland utgifterna för i:sta halvåret.

Någon motsvarighet till dessa utgifter finnes icke under föregående år, enär någon kolning
dä icke kunde äga rum i Norrland.

Genom kontrakt med järnvägsstyrelsen har domänstyrelsen åtagit sig att till denna årligen

leverera ämnen till 600,000 sliprar — därav 400,000 i Norrbotten och 200,000 till Dal-
älven — därvid järnvägsstyrelsen förbundit sig att mottaga även allt till sliprar icke använd-

bart timmer, som faller inom avverkningarna och som icke kan till annan köpare försäljas.

Nu hade järnvägsstyrelsen meddelat, att styrelsen för året icke önskade mottaga mera än

tillhopa 240,000 stycken timmerklampar i Nedre Norrbotten. Därest det inom avverkningar

fallande, till sliprar icke användbara timret, alltså icke kunde försäljas, måste antalet slipers-

ämnen i förhällande därtill minskas. Beklagligtvis liade ett par skogsförvaltningar missupp-

fattat de givna föreskrifterna, så att sammanlagt omkring 130,000 timmer jämte ett parti

pappersved och props blevo utdrivna utöver vad som enligt de skrifdiga orderna skulle ske.

Visserligen skyndade sig styrelsen att genom skrivelser den 2 och 10 december 1920 an-

moda överjägmästarna i Skellefteå och Nedre Norrbottens distrikt att i första hand söka

i möjligaste mån inskränka avverkningarna av del oförsålda virket, men avverkningarna voro

då redan genom kontrakt bortsatta, i följd varav några egentliga inskränkningar i desamma
icke kunde göras. Av förenämnda timmerparti kimde omkring 60,000 stycken icke kvar-

hållas i vattendragen utan måste genom lega försågas. Till Dalälven hade järnvägsstyrelsen

rekvirerat virke till 125,000 enkeisliprar, varjämte järnvägsstyrelsen där skulle mottaga inom
avverkningarna fallande annat timmer.

I Gällivare socken vindfälldes på kronoparken Lina under sommaren 1920 en större

mängd timmerträd, vilka för avverkning måste utstämplas. Dl därvid även alla rotryckta

träd måste utstämplas, kvarstod så obetydligt å hyggestrakterna, att övriga träd, som från

skoglig synpunkt samtidigt borde uttagas, icke kunde kvarlämnas utan måste medtagas.

I Vettasjoki revir hade skogseld på sommaren övergått en större trakt, där det brand-

skadade virket likaledes måste för avverkning utstämplas. Allt detta virke utbjöds till för-

säljning på rot utan att finna köpare, varför det blev nödvändigt att utdriva detsamma genom
skogsförvaltningens försorg, för att virket icke skulle ytterligare skadas. Därvid hade av

denna även medtagits ett par andra poster. Vidare hade för avverkning genom skogsför-

valtningen utstämplats större eller mindre virkespartier lill Porjussågen och övriga smärre

sågar i Övre Norrbotten, sä att tillsammans cirka 470,000 timmer utdrevos genom skogsför-

valtningens i Övre Norrbotten försorg jämte en del inom dessa avverkningar fallande props

och pappersmasseved. Även överjägmästaren i Övre Norrbottens distrikt anmodades av sty-

relsen i skrivelse den 7 december 1920 att i första hand söka i möjligaste män inskränka

avverkningarna av det osålda virket. Men även här kunde på grund av uppgjorda kontrakt

om utdrivningarna endast obetydliga inskränkningar göras, vartill kom, att den för virkesut-

drivningar osedvanligt tjänliga vintern icke, såsom eljest är vanligt, lade hinder i vägen för

kontraktens fullgörande. Samma svårigheter för avverkningarnas begränsande fingo även de
flesta sägverksbolag kännas vid, varför även dessa fingo mera virke utdrivet, än de önskade.

Huvudparten av detta timmerparti eller omkring 350,000 stycken uppsågas nu genom lega

vid Jämtösunds sågverk.

I Umeå distrikt hade under sommaren 1920 skogseld övergått en trakt i Blävikens revir,

varför det skadade virket måste för avverkning utstämplas och, då det icke lyckades att

finna köpare till virket ä rot, måste även detta avverkas genom skogsförvaltningens försorg.

Det lyckades dock sedermera att försälja det till vattendraget framförda virket. Enahanda
blev ock förhållandet med nägra genom skogsfönaltningen i Mellersta Norrlands distrikt

till vattendrag framförda mindre timmerposter.

Vid slipersavyerkningen i Dalarna till järnvägsstyrelsen utföll en del till sliprar icke dug-

ligt timmer, som järnvägsstyrelsen icke ville mottaga och som styrelsen därför själv måste

övertaga. Då detta virke icke kunde försäljas å vattendraget, blev det nödvändigt för sty-

relsen att själv låta försäga detsamma. Och då vid höstauktionerna så obetydligt blev försålt

i övre Dalarna, och det syntes styrelsen önskvärt fa till stånd någon ytterligare a\-verkning

där, beslöt styrelsen låta utdriva några poster särskilt grovt virke därstädes, sedan anbud å

sågning infordrats. Därmed avsåg styrelsen ock att erhålla en försägad vara, som skulle

bliva Kättare säljbar och betinga bättre pris, eftersom det förutnämnda timret från slipers-

drivningen utgjordes av toppar och annat smäckrare virke. Kontrakt uppgjordes därför om
sågning av omkring 150,000 timmer. Så snart det blev uppenbart, att virkesprisen skulle

ytterligare falla, sökte styrelsen visserligen att begränsa denna avverkning, men på grund av
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lie för avverkningen uppgjorda kontrakten kunde detta icke ske i större grad än att omkring
142,000 timmer blevo utdrivna, däri inbegripet det i slipersavverkningen fallande timret.

Givetvis hava tlcssa stora avverkningar, som på grund av nu nämnda förhållanden blevo

väsentligt större än föregående är, krävt stora utgifter under i:sta hälften av innevarande år,

utan att några egentliga inkomster i följd av dessa utgifter undersamma tid kunnat bokföras;

detta kommer nämligen icke att kunna ske förr än under senare hälften av detta eller näst-

kommande är.

Även framlloitningen av detta virke liar dragit jämförelsevis stora kostnader, som under
föregående år icke hade motsvarighet.

De stora vedpartier, som under nästförflutna år pä grund av den då hotande bränsle-

bristen enligt uppropade anmaningar från Kungl. Maj:t upphuggits, måste under vintern till

förekommande av vedens försämring till största delen framföras ur skogen — varom i övrigt

avtal redan tidigt träffats — vilket medfört avsevärda kostnader.

Enär under de närmast föregående åren på grund av då rådande oskäliga arbets- och ma-
terialkostnader reparations- och underhållsarbeten ä byggnader jämte nybyggnader i stor ut-

sträckning fatt anstå, måste i år en hel del sådana arbeten, som icke längre kunde upp-

skjutas, ingångsättas, vadan kostnaderna för sådana arbeten under året sprungit upp till av-

sevärt större belopp än föregående år. Samma är förhållandet med kostnaderna för vägar samt

för hyggesrensningar, skogsodlingar och dikningar, vilka arbeten ock i hög grad under före-

gående åren på grund av de höga arbetskostnaderna undanskjutits. De senare kostnaderna
— för skogsodlingar och dikningar — utgå i övrigt av fonderade medel, ehuru de ingå

bland utgifterna.

Som ytterligare utgift för året har styrelsen slutligen att anteckna den avsevärda merutgift

för personalens avlöning, som tillkommit genom den från och med innevarande år tillämpade

nya lönestaten för domänverkets personal.

Till sist får styrelsen anföra, att i fråga om styrelsens affärsverksamhet alls icke går an

att, såsom föreningen gjort, jämföra inkomster och utgifter för endast vissa delar av skilda

år, enär försäljningarna kunna ske på alldeles olika tider under olika år, varför inkomsterna
inflyta mycket ojämnt om ock i regel huvudparten ingår under senare halvåret. BelrätTande

föreningens uppgift, att till avverkning för år 1920 enligt den fastställda staten var anslaget

ett belopp av 9,253,000 kronor mot för innevarande år 13,745.000 kronor, sä har för-

eningen förbisett, att styrelsen senare under år 1920 fick ett tilläggsanslag av 3 milj. kronor,

som avsåg just kostnader för avverkningar.

Angående insamling av grankott. Till samtliga överjägmästare den 13 okt.

I anledning av den ovanligt rikliga förekomsten av grankott innevarande år vill Kungl.
domänstyrelsen härmed anmoda Eder tillse att insamling av sådan kött bedrives i så stor

utsträckning som möjligt, därvid beträffande sådana distrikt, vilka erhållit anslag av nöd-
hjälpsmedel, dessa medel synas komma till användning på sätt därom .är särskilt bestämt.

Då emellertid till följd av den starka värme, som varit rådande i mellersta och södra de-

larna av landet, grankotten till stor del allaredan släppt fröna bör vid kottsamlingen noga
tillses att ingen sådan kött medtages.

Med hänsyn vidare därtill att i vissa delar av landet grankotten är i rätt stor utsträckning

angripen av skadeinsekter, vill<et förhållande vid lagring av densamma medför risken alt

frisk eller ej angripen kött jämväl tager skada, vill Kungl. styrelsen fästa Eder uppmärk-
samhet därpå att grankotten snarast möjligt bör klängas.

Ang. förordnande av sakkunniga för granskning av byggnadsplaner inom kom-
munikationsdepartementet m. m. Utdrag ur ])rotokollet över kommunikationsärenden,
hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 4 mars 1921.

Efter gemensam beredning med övriga departementschefer anförde chefen för kommu-
nikationsdepartementet, statsrådet Murray, bl. a. följande:

Av lätt förståeliga skäl torde de förslag i husbyggnadshänseende, som framkommo frän de
förslagsställande myndigheterna, i mänga fall vara tillmätta sä, att de motsvara ganska högt
ställda anspråk. Det är naturligt, att vederbörande i allmänhet fattar det som en skyldighet

att härutinnan söka föra fram det, som för honom ter sig såsom det bästa. Sålunda fram-

komna förslag undergå ju alllid i tekniskt avseende en granskning av sakkunnig myndighet.
De framställda önskemålen i fråga om utrymme, inredning och dylikt torde härvid i rält sä

stor utsträckning godtagas ulan alt granskningen varit i tillräcklig mån inriktad pä frågan,

huruvida staten ur ekonomisk synpunkt kan anses äga förmåga att fullt tillgodose dessa
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önskemål. Enligt min uppfattning kan det antagas för visst, att i åtskilliga fall en sakkun-

nig prövning av framkomna husbyggnadsförslag ur senast angivna synpunkt skulle leda till

väsentliga besparingar i fråga om byggnadskostnaderna.

En lämplig åtgärd i angivet syfte synes mig vara, att de departementschefer, på vilkas

liandläggning husbyggnadsfrågor ankomma, beredas tillfälle att genom skickliga, praktiskt

och byggnadstekniskt skolade personer, vilka stå utanför vederbörande ämbetsverk låta granska

planerna för sådana husbyggnadsföretag, som underställts Kungl. Maj:ts prövning. Denna
granskning bör emellertid av nära till hands liggande skäl i regel inskränkas till mera be-

tydande nybyggnader och ombyggnader, som röra sig om stora belopp och där alltså någon
väsentlig besparing skulle kunna vinnas. Dock synes i vissa fall en dylik granskning vara

befogad även beträffande mindre byggnadsföretag, exempelvis vid fastställande av standard-

typer för vissa allmänt förekommande bostadsbyggen och dylikt. I detta hänseende bör
avgörandet ankomma på vederbörande departementschef.

Nu berörda fråga synes kunna ordnas gemensamt för samtliga vederbörande departement

pä sådant sätt, att Kungl. Maj:t för ändamålet utser några lämpliga sakkunniga personer,

vilka efter departementschefernas beprövande fä anlitas för uppdrag av angivet slag. De
sakkunnigas antal synas böra vara tre; dock torde till en början antalet kunna begränsas till

tvä. Dä flertalet byggnadsärenden ankomma på kommunikationsdepartementet, torde de sak-

kunniga, som lämpligen kunna benämnas kommunikationsdepartementets byggnadsfullmäktige

närmast böra anknytas till sistnämnda departement.

De nu ifrågasatta fullmäktiges uppdrag bör emellertid ej inskränkas att avse granskning

allenast av sådana husbyggnadsplaner, som redan utarbetats och överlämnats till Kungl.

Maj;ts prövning. I mänga fall bör det nämligen kunna bliva till gagn, därest fullmäktige

redan på ett tidigare stadium taga del av föreliggande byggnadsplaner och inom vederbö-

rande verk följa dessa planers utarbetande och alltså bliva i tillfälle att under arbetets gång
göra sina sparsamhetssynpunkter gällande. Det torde i första hand böra ankomma på ve-

derbörande verksstyrelse att hos fullmäktige göra framställning om en dylik förberedande

granskning, därvid, för den händelse olika meningar skulle göra sig gällande rörande gransk-

ningens behövlighet, frågan bör hänskjutas till chefen för det departement, varunder bygg-

nadsföretaget sorterar. Emellertid torde det även böra ankomma pä departementschefen

själv att, i den mån sä befinnes lämpligt, taga initiativ till en dylik åtgärd. Vid fullgörande

av uppdrag av nu angivet slag böra fullmäktige fä deltaga i verksstyrelsens överläggningar i

byggnadsfrägan, dock utan befogenhet att deltaga i styrelsens beslut men med rätt att an-

teckna eventuellt avvikande mening till protokollet.

För underlättande av fuUmiiktiges ifrågavarande uppdrag torde de verk, inom vilka hus-

byggnadsfrägor av någon större omfattning pläga handläggas, böra åläggas att, dä planer

till sädana byggnadsföretag, beträffande vilka en granskning av ifrågavarande slag kan tänkas

förekomma, äro under utarbetande, därom i god tid underrätta vederbörande departements-

chef, som, när han så prövar lämpligt, förordnar om fullmäktiges deltagande i granskningen

av byggnadsplanerna.

Beträffande ersättningen tdl de fullmäktige, synes närmare erfarenhet rörande omfattningen

av deras verksamhet böra avvaktas, innan förslag i sådant hänseende framlägges, och torde

jag bliva i tillfälle att framdeles återkomma till denna fråga.

Under åberopande av vad ovan anförts, hemställer jag, alt Kungl. Maj:t mätte dels upp
draga ät tills vidare tvä personer att i enlighet med av mig angivna riktlinjer såsom kom-
munikationsdepartementets byggnadsfullmäktige biträda vid beredning av vissa husbyggnads-

ärenden, vilka skola underställas Kungl. Maj:ts prövning, dels ock till fullmäktige forordna

professorn vid tekniska högskolan Henrik Kreiiger och byggnadsingenjören Gustaf Larsson.

Vad departementschefen sålunda hemställt, däri statsrådets övriga ledamöter instämde

behagade Hans Maj:t Konungen bifalla samt fbrordnade, att utdrag ur statsrådsprotokollet

rörande detta ärende, vilket finge offentliggöras, skulle tillställas samtliga departement till

kännedom samt för vederbörande myndigheters underrättande och förständigande.
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OM INFÖRANDE A\: FRÄMMANDE
TRÄDSLAG.

MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL O. IIAGEMS FÖRSÖK.

Helt naturligt har man tidigt i olika europeiska länder, efter att ha gjort

bekantskap med Amerikas skogsjättar, fattat intresse för införande av

trädslag, av vilka det kunnat utväxa dylika dimensioner. Det land,

som här är föregångslandet, är Frankrike, som genom Jeax Robin redan år

1 60 1 införde akacian. Intresset för främmande trädslag fortfor i Frankrike

under ett par århundraden framåt. Bland fransmän, som arbetat för införande

av sådana, kan nämnas Rf..\umi"u, som i en avhandling, inlämnad till Franska

Vetenskapsakademien år 172 1, ingående avhandlade denna fråga. F. A.

MiCHAix är en annan. Emellertid slappnade intresset under 1800-talet, och

i någon större utsträckning torde för närvarande icke främmande trädslag vara

att finna i detta land.

Engelsmännen lärde grundligt känna Amerikas skogar under det ameri-

kanska frihetskriget, och intresset uppehölls en tid framåt; sä t. ex. utsändes

1S21 David Douglas av Skotska Trädgårdssällskapet på en skogsbotanisk

e.xpedition till västra Nord-Amerikas kusttrakter. Resultatet av hans resa

är ännu att se i de älsta exemplar av amerikanska trädslag, som finnas i

Europa.

Märkligt nog kom även för Tyskland det amerikanska trihetskriget att spela

roll för intresset för främmande trädslag. I detta krig deltog nämligen en

hessisk fältjägarkär, vid vilken Friedrich von Wangenheim var knuten som
kapten. Denne skattade sig under kriget en grundlig kännedom i fråga om
de olika trädslagen i Amerika och framlade år 1787 »Beitrag zur teutschen

holzgerechten Forstwissenschaft, die Anpflanzung nordamerikanischen Holzarten

mit Anwendung an deutsche Förste betreftend-, i vilket arbete fullt moderna
åsikter beträffande proveniensens betydelse kommo till synes. Så föreslår han

bland annat, att för kulturer i Tysl^l^fis fjälltrakter frö bör hämtas i Nord-

amerika mellan 43° och 45° n. br., för kulturer i lägre och varmare delar

av landet bör däremot frö hämtas från trakter i Amerika mellan 41^ och 43°

n. br.

Frän hans tid återstå ännu bestånd av Piniis Slrobns, som nu äro avverk-

ningsbara och låta föryngra sig på naturlig väg. Härförutom torde inte

vara att nämna några spår av betydelse efter Wangenheims verksamhet, och

intresset låg nere även i Tyskland i närmare hundra år, till dess att John
BooTH, som ägde en trädgård i närheten av Hamburg, började att driva propa-

ganda för främmande trädslag. Han rönte till en början motstånd och an-

klagades till och med för att driva reklam i eget aftarsintresse. Emellertid

lyckades han intressera Bism.\rck för saken, och var därigenom försäkrad om

iS. SifgtliArJsri>>e„higtns T,\fsk,i/l igsl. Serien B.
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den betydelsefullaste medhjälpare. Genom Bismarck tvingades de flesta tyska

statsförvaltningar att anställa försök med främmande trädslag, och häröver före-

ligga sedan dess esomoftast meddelanden från försöksanstalterna. Efter resul-

taten av dessa kulturförsök indelar Schwappach trädslagen i

1

.

synnerligen lämpliga

2. under särskilda förutsättningar lämpliga

3. för odling i stort icke att rekommendera-

Strid synes ännu pågå i Tyskland, huruvida verkligen främmande trädslags

införande är av värde eller ej. Emellertid äro resultat publicerade, som otve-

tydigt visa de införda trädslagens överlägsenhet i många fall. Det torde här

vara på sin plats att nämna några exempel. John Booth anlade 1881 en

försöksplantering i Sachsenwald. Boniteten var III klass granjord och ytan

c. 0,5 har. Hälften planterades med 4-årig douglasgran och andra hälften

med vanlig gran. Ar 1906, då beståndet följaktligen var 29 år gammalt,

gallrades det, och beräknades douglasgranen då per har ha lämnat 407 m-'

under det att granen endast kom upp i 207 m-^. Tack vare douglasgranens

grövre dimensioner kunde denna beräknas ge c. i 000 mark per har; granen

däremot endast 360 mark. Som grund för värderingen lades för båda träd-

slagen virkespriser för gran. Ar 1911 meddelar Schwappach några siffror

frän en provyta med 25-årig douglasgran i Lonau i södra Harz. Detta be-

stånd hade då en medelhöjd av i q m och lämnade under de senaste 6 åren

en årlig tillväxt på 27,2 m'^ per har. Zimmermanx har företagit åtskilliga för-

sök med douglasgran på Liinerburgerheden och gör med stöd av dessa det

uttalandet, att douglasgranen är det mest räntabla och minst riskabla träd-

slaget med vilket man kan kultivera hedmarker.

De tyska försöken med främmande trädslag äro rätt avsevärda. Som exem-

pel kan nämnas, att endast i Preussen till försökskulturer inköpts åren 1881
—-1896 frö för omkring 250000 mark. År 1900 funnos i samma land 640

har försökskulturer med främmande trädslag.

I Danmark ha i stor utsträckning främmande trädslag kommit till använd-

ning. Framför allt har C. M. Pdulsen och senare Opper.\iann sysslat med
dessa frågor och publicerat resultat, som i många fall vittna om de främmande

trädslagens överlägsenhet.

Om Norge får jag i det följande anledning att tala och vill därför nu av-

sluta denna inledande historik med några ord om främmande trädslag i Sverige.

En av de första svenskar, som pläderat för införandet av främmande trädslag,

torde vår store naturforskare Carl von Linné ha varit, och under senare delen

av 1700-talet gjordes en del försök med olika trädslag utifrån, framför allt

med lärk. Under 1800-talet användes lärk i många kulturer, i all synnerhet

i Bergslagen. Likaså infördes silvergran flerstädes. På flygsandsfälten använ-

des bergtall i mycket stor utsträckning.

Någon egentlig fart har emellertid aldrig arbetet med främmande trädslag

här i landet tagit; möjligtvis får man vid detta omdöme fritaga kulturerna

med lärk och bergtall. Vår skogslitteratur är också ovanligt fattig på detta

område och har endast några få betydelsefulla arbeten att framvisa. Emel-

lertid har Statens Skogsförsöksanstalt redan i början av sin verksamhet plan-

lagt försök med främmande trädslag. Dessvärre måste dessa arbeten, på grund

av att andra viktigare arbeten skötos i förgrunden, avbrytas och kunde först

1907 återupptagas, då anstalten bland annat rörande frågan igångsatte en
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statistisk undersökning. Material till denna undersökning lämnade statens revir-

förvaltare, länsjagmästare och andra för skogsvärd intresserade personer. Detta

material föreligger dock ännu obearbetat,^ och det enda resultat av försöksan-

staltens arbeten med främmande trädslag, som blivit synligt, är Sihoiies
grundliga monografi över lärken.

Efter vilka principer har man dä gätt vid införandet av främmande träd-

slag? Till en början och mången gäng långt in i vår tid efter ingen alls,

möjligen har någon gång dimensionerna på trädslagen i hemlandet varit ut-

slagsgivande. I varje tall torde det inte vara överdrivet att påstå, att man
gått synnerligen planlöst till väga vid valet av olika trädslag, vilket exempel-

vis den enda större svenska utredningen rörande försök med främmande träd-

slag, nämligen Schottes ovannämnda arbete, tämligen tydligt visar.

Emellertid visade det sig snart, att en del arter trivdes, under det att andra

gingo under eller i varje fall voro underlägsna de inhemska arterna i pro-

duktion, och det gällde då att ur det samlade materialet dra slutsatser be-

träffande vilka arter man skulle föredra framför andra vid import och sä

vitt möjligt komma til! några allmänna principer rörande denna fråga. En
man, som härutinnan spelat stor roll är Heinrich Mavr, och jag har därför

ansett mig ha skäl att något uppehålla mig vid redogörelsen för hans teorier,

sådana jag ansett dem framgå ur hans arbete » Fremdländische Wald- und
Parkbäume fiir Europa». Mavrs största betydelse ligger i hans poängterande

av klimatets betydelse vid val av utländska trädslag, och har han för under-

lättande av detta val skilt på olika klimatzoner över hela jordklotet. I dessa

zoner skulle de klimatiska förhållandena vara enahanda för växtlivet eller

åtminstone för de beståndsbildande trädarterna. Som grund för denna indel-

ning har han lagt följande meteorologiska faktorer under vegetationstiden maj

—augusti : medeltemperatur, relativ fuktighet och regnmängd. Hans material

omfattar alltid minst 5 är.

Så långt får man nog fullständigt instämma med Mayr, och även hans på-

stående, att de främmande trädslagens lyckliga utveckling är i hög grad be-

roende på den omsorg, med vilken de omhuldas, är träffande. Härförutom

betonar Mayr jordmånens och beståndsskötselns betydelse, men intager behand-

lingen härav en rätt imderordnad plats i hans arbete. Kan man sålunda följa

Mavr så långt, måste man däremot genast ta avstånd, när han kommer in

pä ärftlighetsproblemens betydelse för denna fråga. Häri intager Mavr en

mycket — åtminstone så vitt jag kan fatta — originell ståndpunkt. Han
förnekar sålunda djurs eller växters anpassningsförmåga och säger på tal härom
»dass eine Akklimatisation der Bäume, wenn es uberhaupt eine solche gibt,

sicher so länge Zeiträume erfordert, dass sie ausserhalb aller Berechnung,

ausserhalb aller menschlichen Verwertbarkeit steht». Som följd härav ställer

han sig synnerligen skeptisk gentemot proveniensfrägan, och tvingas därför

när han exempelvis ställes inför det erkända förhållandet att svensk tall växer

långsammare i Tyskland än tysk, att tillgripa en rätt underlig metod för att

förklara detta fenomen. För honom blir nämligen den skandinaviska tallen

en konstant enhetlig art, helt skild ifrån den tyska och därmed är för

honom -die Frage der Provenienz verschoben, sie fällt zusammen mit der

' Skälet härtill är att materialet är alldeles för heterogent för att kunna bearbetas.

G. Scir.
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Frage nach einer anderen Föhre.» För att fullt klarlägga Mavks syn på
denna sak bör även tilläggas, att arten är för honom något synnerligen en-

hetligt, ?iägra linjer eller genotvper existera icke för honom inom denna. Han an-

ser sig sålunda exempelvis kunna göra följande uttalande »Angesichts solcher

und anderer ähnlicher Erfahrungen känn ich nur zu dem Schlusse kommen,
dass in einer jeden Pflanze mag das Samenkorn in der Nähe der Kältegrenze

öder in der Nähe der ^\"ärmegrenze gesammelt sein, der ganzen Vegetations-

zone entsprechende Frosthärte innewohnt.»

Den i den moderna skogstitteraturen ivrigt diskuterade och delvis långt

utredda proveniensfrågan har i mitt tycke rätt grundligt fastslagit, att ovan

citerade påstående av Mavr är felaktigt, och med tanke på att hans klimat-

zoner, omfattande hela jordklotet, endast äro 6 och följaktligen äro ofantliga

med säkerligen rätt så varierande klimatiska förhållanden inom sig, måste jag

anse hans zonindelning av problematisk nytta för praktiskt bruk.

En annan forskare, vars arbeten inom detta område hittills icke tyckas ha

vunnit något nämnvärt beaktande, men som säkerligen förr eller senare

komma att anses vara av största betydelse, nämligen norrmannen C). Hagem
delar Mavrs åsikt angående omöjligheten av aklimatisering. Han menar

nämligen, att man vid införande av främmande trädslag icke bör utgå ifrån

att dessa skola saklimatisera sig» eller anpassa sig efter de nya förhållandena,

utan principen bör vara > naturalisering», varmed han avser, att sådana främ-

mande trädslag böra användas, som i hemlandet leva under samma klima-

tiska förhållanden som de, vilka råda i det nya landet. Häri ligger kärn-

punkten, och hit kommer han, sä vitt jag läst rätt mellan raderna, därför att

han visserligen liksom Mavr tror på artens eller kanske snarare typens oför-

änderlighet eller i varje fall mycket långsamma förändring. Överensstämmel-

sen mellan Mavr och Hagem på denna punkt är emellertid inte fullständig,

och åsiktsskillnaden består däri, att artbegreppets omfång är så ofantligt myc-

ket större för M.^vr än för Hagem. Så är för Mavr den vanliga granen en

enda enhetlig art, under det att Hagem säkerligen vill uppdela denna i en

hel del konstanta raser med avseende på exempelvis tillväxthastighet. En tysk

författare har betecknat Mavrs strid för sina åsikter angående artbegreppet

som närmast en strid om ord, och det ligger utan tvivel en viss sanning

häri. Jämför endast vad som ovan nämnts om Mavrs ställning till den skandi-

naviska tallen i förhållande till den tyskal Beviset för att H.\gems åsikter

äro riktiga, åtminstone vad beträffar lämpligheten av att sträva efter »naturali-

sering» i stället för aklimatisering ligger nära till hands.

Proveniensfrågan är ju, vilket redan ovan påpekats, ett livligt diskuterat

ämne, och ehuru man näppeligen kan säga, att densamma är slutdebatterad,

få vi väl dock anse, att diskussionen fastslagit, att de flesta av våra skogsträd

bestå av raser, vilkas utveckling är i hög grad beroende av de klimatiska tör-

hållanden, under vilka de komma att leva. »Tysktallen» t. ex. visar sig, som

bekant, vara en synnerligen olämplig ras att införa i Sverige, och tyskarna å andra

sidan borde anse vår tall — trots dess stora motståndskraft mot skvtte — som
olämplig att införa hos sig, då den icke kan utnyttja den längre vegetations-

perioden i Tyskland. Om nu våra inhemska trädslag bestå av dylika klima-

tiska raser, varför skulle då icke de främmande trädslag, vi försöka intöra,

göra detsamma, och skulle man icke kunna förklara många, för att inte säga

de flesta misslvckanden med främmande trädslag i vårt land därmed, att ingen
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hänsyn till ovan påpekade förhållande tagits. För övrigt har väl knappast

någon sådan kunnat äga rum. Om vi betänka, att den japanska lärken, ett

träd, som införts hit, i Japan är utbredd i höjdlägen mellan 940 och 2 900
m över havet, och att vid denna lägre gräns härskar under tiden juni—sep-

tember en medeltemperatur av i7,°3 C och motsvarande siffra för den övre

gränsen är 5,"8 C, sä torde det vara lätt insett, vilka möjligheter vi ha att få

olämpliga raser av denna lärk till vårt land. Troligast är väl, att vi få frö

från trakter, som äro mest tillgängliga, och vilken fröhandlare består sig med
alt upplysa, varifrån hans frö hämtats. Åtminstone lämnar han inte svar på
närgångna frågor om medeltemperatur eller dylika saker, och vederbörande

importör får i de allra flesta fall vara nöjd med upplysningen, att han fått

japansk lärk. Hagkm har påvisat, att norrmännen till stor del erhållit frö

av douglasgran och sitkagran från trakterna mellan San ]''ransisco i Kalifornien

och l'ortland i Oregon. Den senare och nordligaste orten har under maj,

juni, juli och augusti medeltemperaturer pä resp. i4,°o, i6,°4, ig,°3 och i9,°o

C, under det att motsvarande siffror för Västlandet i Norge äro ungefär 9,"5,

13,°!, 14,°7 samt 14,°4. Att de flesta hittills gjorda försök pä västra Norge
med douglas- och sitkagran måste misslyckas, torde härav utan vidare inses.

Hur skulle man för övrigt ens kunna begära, att fröhandlarna skulle kunna

uppgiva rätta meteorologiska uppgifter för den trakt, varifrån det av dem
levererade fröet härstammar, när de inte ens alltid tyckas kunna lämna rätt

efterfrågat trädslag. Under en studieresa i Norge visade Hacem mig på
Söfteland, där Västlandets försöksstation har en plantskola och sedan flera

är tillbaka drivit försök med främmande trädslag, en plantering med Piniis

Minrayaiia uppkommet efter frö, som var uppgivet vara Piuiis Lambcrliana-

frö. Andra dylika e.xempel kunde nämnas.

Emellertid återgå vi till redogörelsen för Hage.ms försök med främmande
trädslag och följa härvid hans arbete »Fremmede trseslag i vört lands skog-

bruk». Sedan han sålunda förutskickat, att han i egenskap av föreståndare

för > Vestlandets forstlige försöksstation» kommer att vid införande av främ-

mande trädslag söka erhålla frö från trakter med likartade klimatiska förhål-

landen som i Norge, övergår han till hur han tänkt och delvis redan utfört

detaljerna i detta arbete. Först och främst gäller det därvid, att få en lämp-

lig måttstock på klimatet för att jämföra detta med andra länders, och han

väljer till detta ändamål temperaturen under vegetationsperioden eller »som-

mervarmen», som han kallar den, och påvisar dennas utan tvivel stora bety-

delse för trädens utveckling framför allt dess längd och storlek. Men även

andra klimatiska faktorer tar han hänsyn till, s^ådana som nederbördens mängd,

fördelning, relativa luftfuktigheter o. s. v. För att sedan lättast få ett uttryck

för »sommervarmens» variation i Norge, undersöker han juliisotermens för-

lopp och konstaterar, att Norges sydostkust och Östlandet har en medel-

temperatur i juli av 1
6'' C vid havet. Västra Norges medeltemperatur under

samma månad är ute vid kusten 14^ C och inne i fjordarna 15° C. Det

gäller sedan endast att undersöka dessa isotermers förlopp över olika trakter

av världen och studera de övriga klimatiska förhållandena jämte skogarnas

sammansättning i de trakter ifrågavarande isotermer genomlöpa. Att närmare

ingå pä denna hans undersökning kan knappast vara av intresse för svenska

förhållanden, utan borde en likartad undersökning, gällande i vårt land, igång-

sättas. Undantag vill jag emellertid göra för British Columbia. Detta land
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goil fart även pä sura ljungjordar. 7si{i;a /idfio/i/ivllti, som är skuggfördra-

gande, tänker man använda som underkultur under björk. Douglasgranen

däremot var Hack.m inte riktigt på det klara med. Han ville endast använda

den gröna formen, som emelleriid i allmänhet fick ett gängligt och dåligt

utseende.

Av framställningen härovan framgår sålunda, att H.^^c.em redan från första

stadiet i sitt arbete med främmande trädslag slagit in på en helt annan väg

än den, som trampats förr, och att han härvid tillämpat den moderna ärft-

lighetsforskningens resultat, och utgående frän dessas riktighet kan man icke

annat än fästa de största förhoppningar vid hans försök. Av betydelse för

vårt lands skogsbruk vore det — under förutsättning att vi vilja arbeta med
icke inhemska trädslag — att H.^^gems metoder även försöktes i Sverige. Kn
jämförelse mellan vårt lands klimatiska villkor och andra delars av jordklotet

borde igångsättas, varefter studier av med Sverige i nämnt avseende likartade

länders skogssamhällen borde företagas samt säkra förbindelser i och för frö-

leverans knytas. Säkerligen skulle vi i värt land härigenom komma in på
en betydligt säkrare grund i våra försök, och den skepticism, som nu möter

allt tal om försök med främmande trädslag i vårt skogsbruk, upphöra.

Kalix i mars 1920.
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ANSLAG UR FONDEN FÖR SKOGSVETENSKAPLIG FORSK-
NING ÅR 1921.

Följande anslag ha av styrelsen för fonden för skogsvetenskaplig forsk-

ning beviljats för år 192 1.

1. Professorn vid Tekniska högskolan Sven Oden 4,000 kr. som bidrag till

preliminära undersökningar över humus, lera och fällningar under speciell

hänsyn till skogsvetenskapliga frågor.

2. Jägmästare M.agnis Niiri)QI'ist, Falun, 500 kr. för fullbordande av

påbörjad undersökning rörande kolvedens viktsförändringar vid uppläggning

i skogen i s. k. res.

3. Docenten, fil. dr Henkik Lundegärdh 2,000 kr. för utexperimente-

rande av en självregistrerande ijusmätningsapparat.

4. Professor Henrik Hesselman 1,500 kr. för en skogsbiologisk studie-

resa i Tyskland, huvudsakligen avsedd för studiet av skogsbrukssättets inver

kan på de markbiologiska processerna.

5. Docenten vid skogshögskolan, fil. dr Ei.i.as Melin 2,500 kronor för

slutförandet av de av honom bedrivna fysiologiska undersökningar över skogs-

trädens mykorrhiza.

6. E. jägmästaren Tor Jacohsdn 500 kronor för fortsatta undersökningar

rörande de svenska skogsträdens tillväxtförhållanden.

7. Fil. dr M. (r. St.^lfelt 1,500 kronor för att fortsätta den undersök-

ning över förhållandet mellan solbladens och skuggbladens kolhydratspro-

duktion.

8. Skogsingenjören Helge Svlvén 1,600 kronor för en redogörelse rörande

amerikanska drivningsmetoder och deras tillämpning i svenskt skogsbruk.

FEMÅRSMÖTE VID SKOGSFÖRSÖKSANSTALTEN.

Sådant sammanträde som jämlikt § 15 i instruktionen för Statens skogsför-

söksanstalt numera skall hållas minst vart 5;te är ägde rum den 13 de och

i4:de december 1921 å försöksanstaltens lokal. Som särskilt tillkallade sak-

kunniga voro närvarande utom professorerna vid skogshögskolan skogschefen

Ernst Andersson, överjägmästaren Anders Holmgren, jägmästare Mauritz

Carlgren, intendenten O. Eneroth samt, (som suppl.) skogschefen Arvid

Nilsson. En ytterligare inkallad suppleant, skogschefsassistenten E. Ronge,

var förhindrad närvara. De till mötet »som manuskript tryckta» utredningarna

och yttranden komma att, sedan styrelsens beslut i respektive frågor föreligger,

att ingå i Skogsförsöksanstaltens Meddelanden och åtfölja som bilaga ett av

de första häftena av nästa årgång av denna tidskrift.
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SKATTEBETALARNAS FÖRENING
STYRELSEN.

OCH DOMÄN-

I. Skattebetalarnas förenings framställning 24 aug. 1921.

Till Herr Sla/sräde/ och Chefen fö) Kiingl. /ordbnilcsdeparleiiu-jilel.

Skattebetalarnas Förening har tagit till sin uppgift att sammansluta svenska

medborgare och svenska företag för att göra statens och kommunernas finanser

och ekonomiska förvaltning till föremål för ett ingående och sakkunnigt

studium och att göra de framställningar till vederbörande myndigheter, som
i anledning härav kunna ifrågakomma, samt att på ett objektivt sätt och i

populär form för den stora allmänheten framlägga resultaten av föreningens

undersökningar i syfte att motarbeta uppenbar misshushållning eller felaktig

disposition av allmänna medel.

Föreningen har i sin verksamhet kommit att fä uppmärksamheten riktad

på statens skogsförvaltning och vill i anledning därav bringa till Herr Stats-

rådets kännedom ett förhållande, som synes anmärkningsvärt.

Domänfondens inkomster och utgifter under årets nu gångna se.\ månader

ställa sig i jämförelse till föregående års motsvarande siffror på följande

sätt (i mill. kr.i).

U t g i f 1 (

6.007

7.649

13,752

17.763
19. 846

21,639

1,007

2,123

4,596
7,000

9,000
1 1 ,000

1,168
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sålt c:a 300,000 stds., hade kvantiteten vid mitten av maj stigit till c:a

600,000 stds. Under juli började priserna falla, och att högkonjunkturens

topp definitivt passerats blev tydligt. Redan för ett år sedan kunde nian

alltså se vart det skulle biira hän.

Domanstyrelsen fick direkt känning härav vid de stora virkesauktionerna

samma höst i början av oktober. Ett flertal poster blevo osålda och fingo

sedan ånyo utbjudas på auktion senare i oktober och november till nedsatta

priser. Även vid denna tidpunkt blevo poster osålda och fingo sedan ut-

bjudas under hand till fallande pris.

När trots detta avverkningskostnaderna under årets första se.x månader

ställa sig som ovan framhållits, har man svårt att frigöra sig från den upp-

fattningen, att denna för hela statsförvaltningen .så viktiga affärsverksamhet

ej ledes efter affärsmässiga principer, utan mera efter kamerala synpunkter,

att en gäng beviljade medel även skola användas, oavsett konjunkturläget.

Då emellertid domänstyrelsen är ett alfärsdrivande verk, vars driftresultat

är av stor betydelse för statens finanser, har föreningen under hänvisning

till det mål för vilket den arbetar ansett det påkallat fästa Herr Statsrådets

uppmärksamhet på ovan berörda förhållanden, vilka torde vara av den be-

tydelse, att ett snabbt ingripande är väl motiverat. Stockholm den 24 augusti

192 I.

II- Domänstyrelsens svar 15 sept. 1921.

Till IIII I Slti/snukl och Chefen för Kiingl. Jordbruksdepartementet

.

(lenom remiss den 24 augusti 192 1 har domänstyrelsen anmodats avgiva

yttrande över en av Skattebetalarnas förening gjord framställning angående

styrelsens ekonomiska verksamhet. Med anledning därav får styrelsen anföra

följande.

Domänstyrelsen finner det till en början synnerligen anmärkningsvärt, att

föreningen ansett sig kunna utan att företaga någon närmare undersökning

av styrelsens förutvarande och nuvarande verksamhet uttala den kategoriska

uppfattningen, att styrelsens affärsverksamhet ej ledes efter affärsmässiga prin-

ciper utan fast mera efter kamerala .synpunkter och att en gång beviljade

medel, oavsett konjunkturläget, skola användas. Om föreningen gjort sig

mödan av en närmare undersökning i detta avseende, skulle det icke kunnat

undgå densamma, att styrelsen städse sökt iakttaga den största sparsamhet,

såväl ifråga om större som mindre utgiftsposter. Ehuru styrelsen lätteligen

kan medels utförliga sifferuppgifter styrka detta påstående, vill styrelsen tills-

vidare dock inskränka sig till att lämna en kortfattad översikt över domän-
verkets inkomster och utgifter under de senaste 20 åren (Fig. i). Av denna

översikt framgår, att utgifterna för avverkning, förädling och transport av

virke procentuellt i förhållande till samtliga utgifter stigit från 11 "„ år 1901

till 34 % år 1920, beroende därpå att i och med den ökade intensiteten i

skogsskötseln det genom skogsförvaltningarna avverkade virket i procent av

hela avverkningen stigit från 7 "<, år 1901 till 28,6 °o år 1919.' Avsagda

' Beträffande tiden 1901— 190S kan icke av styrelsens årsberättelser utläsas den kvan-

titet virke, som genom skogsförN'aUningens försorg avverkats, varför denna graiiskt framställts

med ledning av uppgifterna för åren 1909— 1919. För år 1920 är styrelsens berättelse icke

färdig, varför sKusummorna för avverkningen ej nu kunna lämnas.
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översikt framgår vidare att förhållandet mellan utgifter och inkomster varit

rätt konstant till och med ar 191 7,' oaktat utgifterna för avverkning, föräd-

ling och transport av virket i procent av hela utgiftssumman stigit avsevärt.

Det är ju uppenbart, att vid försäljning av skogen å rot utgifterna i procent

av inkomsterna bliva avsevärt mindre än om virket försäljes avverkat och

framforslat, vilket blir ännu mera förhållandet, om virket före försäljningen

i större eller mindre grad förädlas. Med andra ord, ju större procent utgifts-

posten »avverkning, virkesförädling och transport» utgör av utgifterna, desto

större procent böra ock utgifterna utgöra av inkomsterna, men den absoluta

neltobehållningen bör det oaktat samtidigt stiga. Detta kan man åtminstone

vänta, och särskilt då, såsom förhällandet varit, de smärre virkesdimensionerna

ingått med en efter hand betydligt ökad procent av hela avverkningskvan-

titeten. Dels bidraga nämligen de smärre virkesdimensionerna per kubikenhet

med lägre belopp till inkomsterna än de grövre dimensionerna, dels draga

de smärre dimensionerna per kubikenhet större avverknings- och transport-

kostnader än de grövre. Procentuellt sett omfattar det genom skogsförvalt-

ningarna avverkade virket i allt större grad just de smärre virkesdimensionerna.

Då nu det oaktat utgiftssumman i procent av inkomstsumman kunnat hålla

sig någorlunda konstant, tyder detta icke på slöseri med förvaltningsmedel

utan tvärtom på ökad sparsamhet.

(iivetvis har styrelsen haft sin synnerliga uppmärksamhet inriktad på att i

möjligaste grad söka begränsa utgifterna på grund av de nu nedgående in-

komsterna. Under sommaren ig 20, då en stor del bolag och enskilda på
grund av uppsvinget å trä- och järnmarknaden i tävlan om arbetskraften icke

skydde att betala alldeles orimliga arbetspris, lät styrelsen icke förleda sig

därtill, varför styrelsen vågar uttala, att å statens skogar i största allmänhet

höUos lägre arbetspris än som betalades av vissa angränsande bolag och en-

skilda. Och dä arbetsprisen på senhösten började att gå ned, skyndade
undertecknad att genom en underhandsskrivelse den 2 december 1920 till

samtliga överjägmästare fästa dessas synnerliga uppmärksamhet därpå, att arbets-

prisen höUes nere. Sedermera, den 31 mars 1921, anmodade styrelsen i en

förtrolig skrivelse samtliga överjägmästare och genom dem jägmästarna att

aktgiva på allt, som kunde bidraga till utgifternas begränsande (bil.).-

I anslutning härtill anförde styrelsen i sin underdåniga skrivelse den 23
april 1921: »Styrelsen hoppas att kunna begränsa de till 37 milj. kronor

' Den plötsliga stegringen 1909 berodde pa krisåret 1908, då en myckenhet virke blev

oförsålt, i följd varav inkomsterna gingo ned under år 1909; och den starka stegringen

under de tre sista åren förklaras av de under dessa år så oskäligt uppdrivna arbets- och
materialprisen.

' I denna skrivelse meddelade styrelsen skogsförvaltningen en översikt av det dåvarande
konjunkturläget och anmodades de att oavlåtligt söka följa konjunkturerna och de företeelser,

som därav kunde härflyta och att vid dispositionen av den affärsrörelse, som förekommc
inom distrikt och revir noggrant överväga och tillse, ait verksamheten bleve ekonomiskt
lönande, att därför brådskande bortaekorderingar av till utförande bestämda arbeten ej skedde,
att all försiktighet vid lokala uppköp iakttoges, att minsta möjliga personal hölles, att ny
sådan ej utan tvingande skäl anställdes, ait upparbetat virkes uppLäggning bleve omsorgs-
fullt utförd, så alt vid eventuell lagring försämringsrisken bortfölle eller i möjligaste grad
minskades, att vid leverans av sorterade effekter största möjliga noggrannliet i sorteringen

iakttoges till undvikande av reklamationer och varornas misskrediterande, varav minskade
utsikter till försäljning bleve följden, alt alla tillfallen till försäljningar observerades och utnytt-

jades, att slutligen sparsamliet i varje detalj av rörelsen anlades och iakttoges.
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förut (nämligen i generalförslaget, efter nog så omfattande beskärningar i jäg-

mästarnas förvaltningsförslag) beräknade utgifterna till 33 milj. kronor, bero-

ende dels på nedgång i arbetspriser och i övrigt minskade avverkningskost-

nader — denna kostnadsminskning motväges dock i icke oväsentlig grad av

förut icke beräknade utgifter för fiottning och sågning av ett större parti

timmer — dels på minskade dyrtidstillägg m. m.'

På grund av att arbetspriserna under våren ig2i syntes gå ned mera än

som vid förvaltningsförslagens uppgörande kunnat beräknas, gav styrelsen i

skrivelse den 3 maj order om begränsning av utgifterna för vägbyggnader

och dikningar med 25 % . Och vidare föreskrev styrelsen i cirkulär den 6

nästlidne augusti ytterligare åtgärder i syfte att nedbringa utgifterna, enär

deras begränsning i önskvärd grad vid denna tid icke ännu kunnat ernås.

Att det likväl icke lyckats styrelsen att under i :sta halvåret i vidare grad

nedbringa utgifterna, beror på förhållanden, som styrelsen härmed vill närmare

redogöra för.

Först vill styrelsen likväl till granskning upptaga föreningens påstående, att

man redan för ett år sedan — sålunda i augusti 1920 — kunde förutse den

sedermera inträffade starka depressionen. Styrelsen får då erinra, att enligt

de uppgifter styrelsen fått, virkesprisen såväl under sommaren som under

hösten intill oktober-auktionen hävdades. I mitten av september överlade

exportörerna till och med om att höja minimiprisen på grund av prisfallet å

frakterna. I oktober såldes fortfarande till £41 för 3" X 9" och £ 31 föra Y„"
X 7" och till och med därutöver per standard, sålunda ungefär samma pris som
tidigare. Under denna tid gjordes kontrakt på ända till 1,000 standards,

men var det naturligt, att importörerna ej under hösten kunde göra stora

inköp för året, då de tidigare köpt sä mycket som cirka 800,000 standards.

Säljarna hade därför den uppfattningen, att prisen hävdats, fastän få avslut

kommo till stånd, i fråga om försäljningarna för det kommande året, är ju

vanligt, att dessa begynna under hösten, men hösten 1920 ställde sig dock

köparna avvaktande — ehuru under senare delen av oktober avslut kommo
till stånd för 1921 till pris, som lägo cirka 10 % högre än man tidigare

under hösten erhållit. Och detta gällde så pass omfattande kontrakt som för

1,500 standards. Men sedan upphörde försäljningarna efterhand. De flesta

exportörer höUo före, att man genom inskränkning av sågningen 1 921 skulle

kunna hävda prisen detta år, men detta ledde vid sammanträde så sent som
i december 1920 icke till något resultat, enär flera inflytelserika exportörer

hade den uppfattningen, att detta icke var erforderligt. De svenska expor-

törerna av förädlat virke synas därför ännu under senhösten icke ansett, att

virkesprisen skulle behöva undergå någon större reducering, utan trodde de

flesta, att de skulle förmå hålla de uppskruvade priserna. Och dock borde

de bättre än några andra genom sina överallt i utlandet stationerade agenter

haft känning av den sedermera inträffade depressionen. Men de kunde icke

förutse denna lika litet som den plötsliga och oväntade stegringen i prisen

under förra delen av är 1920.

Då alltså exportörerna av det förädlade virket trodde sig kunna hålla pri-

serna uppe och styrelsen till och med av sådana uppmanades att icke sänka

' Enligt senare gjorda beräkningar (i augusti 192 1) torde ytterligare omkring 4 miljoner

kronor kunna besparas, så att sålunda de för aret till 37 miljoner kronor beräknade utgif-

terna torde kunna begränsas till högst 29 miljoner kronor.
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priserna ä sin råvara, vilket enligt deras mening skulle kunna giva de ut-

ländska köparna anledning att pressa ned priserna, så torde det icke förvåna,

att styrelsen icke redan till i:sta auktionerna i början och mediet av oktober

var benägen till reduktion av priserna å råvaran. En sådan reduktion av

priserna, nämligen inom ramen av vad som då skulle kunnat anses till-

rådligt, skulle dock icke fått till följd någon större ökning i kronans höst-

försäljningar, ty orsaken till den minskade försäljningen berodde mindre pä
på de av styrelsen satta prisen än ä andra förhållanden. De virkesköpande

sågverken hade genom sitt fasthållande av de höga försäljningsprisen fått sälja

förhållandevis litet för år 1921, varför mänga av dem icke kunde köpa större

mängder råvara annat än på spekulation att överhållas till ett kommande år,

därest tillräckligt låga pris därtill kunde locka. Många av dem hade ock
större eller mindre mängder stämplat virke överstäende sedan föregående åren,

dels å egna skogar, dels inköpta poster av kronan eller enskilda, vilket även

förhindrade dem att köpa å annat än sådan spekulation. Men dylik speku-

lation hindrades dock i hög grad av den då sä åtstramade penningmark-
naden. I södra Norrland inverkade ock de dä nyligen avslutade försälj-

ningarna av vissa större egendomskomplex, därvid flera av de eljest uppträ-

dande spekulanterna på kronans virke inköpt bet3dande ravarumängder till

höga priser med påföljd, att flertalet av dessa alldeles höUo sig borta från

kronans virkesauktioner. Och i ännu högre grad inverkade till de därstädes

minskade försäljningarna det förhållandet, att den stora mängd smärre säg-

verk, som eljest där pläga inköpa betydligt med virke från kronans skogar,

till stor del alls icke kunde deltaga i spekulationen å kronans virke av det

skäl, att de i följd av tillstramningen ä penningmarknaden icke kunde an-

skaffa medel ens till uppehållande av sågverksdriften.

De som då efteråt — dels genom en artikel i tidningen »Aflfärsvärlden»

dels å Industriförbundets möte i april månad — sedan den svåra depressi-

onen inträftat, klandrade styrelsen för att ha hållit för höga priser vid höst-

auktionerna, anmärkte ock emot, att styrelsen icke tidigare sålde sin pappers-

masseved. Därför anser sig styrelsen i sammanhang därmed böra beröra

även denna fråga. — Såsom känt är, antog man förlidet år, att svår bränsle-

brist skulle uppstå för bränslesäsongen 1920— 21, varför styrelsen erhöll order

att dels i möjligaste grad höja vedhuggningarna å de allmänna skogarna, dels

intälla all försäljning av pappersved och props från och med Dalarna söderut,

på det att även detta virke i nödfall skulle kunna tillgripas för bränsleända-

mål. Sedan under sommaren allmän vedinventering ägt rum och det därvid

konstaterats, att bränsletillgången var större än man vågat hoppas, gjorde

domänstyrelsen upprepade framställningar att få sälja åtminstone pappersveden,

men det dröjde en tid innan tillstånd därtill erhölls, emedan dessförinnan

vissa undersökningar skulle genom kommerskollegium verkställas. Så snart

detta tillstånd i början av oktober erhållits, gav styrelsen genast order om
försäljning av både pappersveden och propsen. Förut hade dock en del till

lastageplatser framförda partier, som icke där fingo kvarligga, måst försäljas.

Beträffande pappersveden i Norrland, som skulle säljas å rot, kunde försälj-

ningen av denna svårligen ske innan utstämpling av densamma ägt rum och

innan man sålunda visste vad man hade att sälja, varförutom i dessa partier

ingick större eller mindre del timmer. Någon särskild brådska med att för-

sälja denna ved, ansågs heller icke föreligga, enär pappersmassefabrikerna
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allmänt höUo före, att prisen å massan skulle hålla sig uppe åtminstone en

tid och att därför prisen å veden skulle komma att stiga ännu mera, varför

de under sommaren skyndat sig att för då gällande höga pris tillförsäkra sig

så stora kvantiteter som möjligt.

Allt det sågade virket, med undantag av det \id Porjussågen, sålde styrelsen

under sommaren till goda priser. Hela tillverkningen vid Porjus var näm-

ligen förbehållen vattenfallsstyrelsen för dess anläggningar vid Harsprånget,

varför styrelsen med anledning av arbetenas inställande därstädes har denna

tillverkning osåld kvar.

Styrelsen övergår nu till att redogöra för anledningen till att det icke lyckats

styrelsen att under första hälften av innevarande är i någon nämnvärd grad

minska utgifterna.

Linder våren 1920 hade styrelsen träffat avtal med kolköpsföreningarna

om leverans av 40,000—46,000 läster kol att lastas vid platser norr om
Bollnäs mot ett av föreningarna garanterat minimipris i Storvik. En stor

de! av kostnaden för tillverkning av dessa kol och nästan hela kostnaden

för kolens utforsling ha ingått bland utgifterna för i:sta halvåret. Någon
motsvarighet till dessa utgifter finnes icke under föregående år, enär någon

kolning då icke kunde äga rum i Norrland.

(ienom kontrakt med järnvägsstyrelsen har domänstyrelsen åtagit sig att

till denna årligen leverera ämnen till 600,000 sliprar — därav 400,000 i

Norrbotten och 200,000 till Dalälven — därvid järnvägsstyrelsen förbundit

sig att mottaga även allt till sliprar icke användbart timmer, som faller in-

om avverkningarna och som icke kan till annan köpare försäljas. Nu hade

järnvägsstyrelsen meddelat, att styrelsen för året icke önskade mottaga mera
än tillhopa 240,000 stycken timmerklampar i Nedre Norrbotten. Därest det

inom avverkningar fallande till sliprar icke användbara timret alltså icke

kunde försäljas, måste antalet slipersämnen i förhållande därtill minskas.

Beklagligtvis hade ett par skogsförvaltningar missuppfattat de givna föreskrif-

terna, så att sammanlagt omkring 130,000 timmer jämte ett parti pappersved

och props blevo utdrivna utöver vad som enligt de skriftliga orderna skulle

ske. Visserligen skyndade sig styrelsen att genom skrivelser den 2 och 10

december 1920 anmoda överjägmästarna i Skellefteå och Nedre Norrbottens

distrikt att i första hand söka i möjligaste mån inskränka avverkningarna av

det oförsålda virket, men avverkningarna voro dä redange nom kontrakt bort-

satta, i följd varav några egentliga inskränkningar i desamma icke kunde

göras. Av förenämnda timmerparti kunde omkring 60,000 stycken icke kvar-

hållas i vattendragen utan mäste genom lega försågas. Till Dalälven hade

järnvägsstyrelsen rekvirerat virke till 125,000 enkelsliprar, varjämte järnvägs-

styrelsen där skulle mottaga inom avverkningarna fallande annat timmer.

I Gällivare socken vindfälldes på kronoparken Lina under sommaren 1920
en större mängd timmerträd, vilka för avverkning måste utstämplas. Då
därvid även alla rotryckta träd måste utstämplas, kvarstod så obetydligt å

hyggestrakterna, att övriga träd, som från skoglig synpunkt samtidigt borde

uttagas, icke kunde kvarlämnas utan mäste medtagas.

I Vettasjoki revir hade skogseld pä sommaren övergått en större trakt, där

det brandskadade virket likaledes måste för avverkning utstämplas. Allt detta

virke utbjöds till försäljning pä rot utan att finna köpare, varför det blev

nödvändigt att utdriva detsamma genom skogsförvaltningens försorg, för att
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virket icke skulle ytterligare skadas. Därvid hade av denna även niedtagits

€tt par andra poster. Vidare hade för avverkning genom skogsförvaltningen

utstämplats större eller mindre virkespartier till 1'orjiissågen och övriga smärre

sågar i Övre Norrbotten, så att tillsammans cirka 470,000 timmer utdrevos

genom skogsförvaltningens i Övre Norrbotten försorg jämte en del inom dessa

avverkningar fallande props och pappersmasseved. Även överjägmästaren i

Övre Norrbottens distrikt anmodades av styrelsen i skrivelse den 7 december
IQ20 att i första hand söka i möjligaste mån inskränka avverkningarna av

det osålda virket. Men även här kunde pä grund av uppgjorda kontrakt om
utdrivningarna endast obetydliga inskränkningar göras, vartill kom, att den

för virkesutdrivningar osedvanligt tjänliga vintern icke, såsom eljest är vanligt,

lade hinder i vägen för kontraktens fullgörande. Samma svårigheter för av-

verkningarnas begränsande fingo även de flesta sågverksbolag kännas vid,

varför även dessa fingo mera virke utdrivet, än de önskade. Huvudparten

av detta timmerparti eller omkring 350.000 stycken uppsågas nu genom lega

vid Jämtösunds sågverk.

I Umeå distrikt hade under sommaren 1920 skogseld övergått en trakt i

Hlåvikens revir, varför det skadade virket måste för avverkning utstämplas

och, då det icke lyckades att finna köpare till virket ä rot, måste även detta

avverkas genom skogsförvaltningens försorg. Det lyckades dock sedermera

att försälja det till vattendraget framförda virket. Enahanda blev ock för-

hållandet med några genom skogsförvaltningen i Mellersta Norrlands distrikt

till vattendrag framförda mindre timmerposter.

Vid slipersavverkningen i Dalarna till järnvägsstyrelsen utföll en del till

sliprar icke dugligt timmer, som järnvägsstyrelsen icke ville mottaga och som
styrelsen därför själv måste övertaga. Då detta virke icke kunde försäljas å

vattendraget, blev det nödvändigt för styrelsen att själv låta försäga detsamma.

Och då vid höstauktionerna så obetydligt blev försålt i övre Dalarna och det

syntes styrelsen önskvärt att få till stånd nägon ytterligare avverkning där, beslöt

styrelsen låta utdriva några poster särskilt grovt \irke därstädes, sedan anbud
å legosågning infordrats. Därmed avsåg styrelsen ock att erhålla en försågad

vara, som skulle bliva lättare säljbar och betinga bättre pris, eftersom det

förutnämnda timret från slipersdrivningen utgjordes av toppar och annat

smäckrare virke. Kontrakt uppgjordes därför om sågning av intill 150,000
timmer. Så snart det blev uppenbart, att virkesprisen skulle ytterligare falla,

sökte styrelsen visserligen att begränsa denna avverkning, men på grund av

de för avverkningen uppgjorda kontrakten kunde detta icke ske i större grad

än att omkring 142,000 timmer blevo utdrivna, däri inbegripet det i slipers-

avverkningen fallande timret.

Givetvis hava dessa stora avverkningar, som på grund av nu nämnda för-

hållanden blevo väsentligt större än föregående år, krävt stora utgifter under
i:a hälften av innevarande är, utan att några egentliga inkomster i följd av

dessa utgifter under samma tid kunnat bokföras; detta kommer nämligen icke

att kunna ske förr än under senare hälften av detta eller nästkommande år.

Även framflottningen av detta virke har dragit jämförelsevis stora kost-

nader, som under föregående år icke hade motsvarighet.

De stora vedpartier, som under nästförflutna är pä grund av den dä hotande

bränslebristen enligt upprepade anmaningar från Kungl. Majit upphuggits,

måste under vintern till förekommande av vedens försämring till största delen

19 Sko^i-;l-ds/..,tni,is'>'^ rki!.k,ijt iqjl. Serien 1'.,
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framföras ur skogen, — varom i övrigt avtal redan tidigt träffats — vilket:

medfört avsevärda kostnader.

Enär under de närmast föregående aren på grund av då rådande oskä-

liga arbets- och materialkostnader reparations- och underhållsarbeten å bygg-

nader jämte nybyggnader i stor utsträckning fått anstå, måste i år en hel

del sädana arbeten, som icke längre kunde uppskjutas, igångsättas, vadan

kostnaderna för sådana arbeten under året sprungit upp till avsevärt större

belopp än föregående år. Samma är förhållandet med kostnaderna för vägar

samt för hvggesrensningar, skogsodlingar och dikningar, vilka arbeten ock i

hög grad under föregående åren pä grund av de höga arbetskostnaderna

imdaiiskjutits. De senare kostnaderna — för skogsodlingar och dikningar —
utgå i övrigt av fonderade medel, ehuru de ingå bland utgifterna.

Som ytterligare utgift för året har styrelsen slutligen att anteckna den avse-

värda merutgift för personalens avlöning, som tillkommit genom den frän-

och med innevarande är tillämpade nya lönestaten för domänverkets personal.

Till sist får styrelsen anföra, att det i fråga om styrelsens affärsverksamhet

alls icke går an att, såsom föreningen gjort, jämföra inkomster och utgifter

lör endast vissa delar av skilda är, enär försäljningarna kunna ske på all-

deles olika tider under olika är, \arför inkomsterna inflyta mycket ojämnt om
ock i regel huvudparten ingår under senare halvåret. Beträffande föreningens,

uppgift, att till avverkning för år 1920 enligt den fastställda staten var ansla-

get ett belopp av 9,253,000 kronor mot för innevarande år 13,745,000
kronor, så har föreningen förbisett, att styrelsen senare under år 1920 fick

ett tilläggsanslag av 3 miljoner kronor, som avsåg just kostnader för avverk-

ningar. Stockholm den 15 september 1921.

III. Skattebetalarnas förenings påminnelser.

Till Statsrådet och (Itefeii för Kungl. /ordl/ri/ksde//attcmtntet.

Den 1 5 innevarande september avgav domänstyrelsen yttrande över före-

ningens första skrivelse. Detta yttrande behandlar följande fyra frågor:

1. styrelsens sparsamhet,

2. möjligheten att förutse konjunktursvängningen förliden höst,

3. bemötande av en artikel i tidningen »Affärsvärlden» jämte ett anförande

å Industriförbundets möte i april i år,^

4. förklaringen till att årets utgifter ej minskat.

Kärnpunkten i föreningens skrivelse till Kerr Statsrådet är alltså ej upptagen-

till bemötande, även om den givetvis beröres av de förhållanden, som behandlas-

i domänstyrelsens svar. Föreningen tillåter sig att nedan återkomma härtill,

men vill först närmare skärskåda de av domänstyrelsen anförda synpunkterna.

Styrelsens sparsamhet.

Det råder intet tvivel om att domänstyrelsens förvaltning utmärker sig för-

en stark sparsamhetssträvan. Av mångt och mycket ett döma inriktar sig^

emellertid denna sparsamhet oftast på detaljer av mer eller mindre underordnad

' Då föreningen ej halt n.igot .iU skaffa vare sig med förenämnda artikel eller uttalande,

sakna.i anledning att ingå på vad doniän<tyrelsen liärutinnan anfört.
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betydelse. Som exempel liarä kun citeras följande skrivelse från högsta led-

ningen till en jägmästare i ett norrlandsrevir:

Pä grund av Eder anhållan i skrivelse den 2 dennes all la inköpa lämpliga lador

lor förvaring av revirets ganda handlingar vill Kungl. Doniänstyrelsen, som har för avsikt

alt inom den närmaste tiden meddela bestämmelser rörande ett enhetligt ordnande av revir-

expeditionerna, vari även ingår sättet för förvaring av äldre hantUingar, endast på så sätt

lämna bifall till framställningen att Ni bemyndigas att, därest dylika ej redan finnas, an-

skaffa för ändamålet oundgängligen behövliga enkla lådor (specerilådor eller dylikt). Stockholm

den S mars 192 1.

. Det är ingen verklig och målmedveten sparsamhet, som tvingar ledningen

för ett stort afiarsdrivande verk att taga befattning med sådana frågor, och

fara förefinnes att dylika oviktiga detaljer komma att undanskymma de stora

spörsmålen. Frågan är alltså ej att endast spara, utan framför allt att spara klokt.

Möjliohcten alt förnlsc koiijiinkit(rs7'äiigiiingeii förliden höst.

Domänstyrelsen påstår, att icke ens de stora exportörerna på senhösten 1920
kunde förutse det kommande läget, trots att de bättre än några andra genom
sina agenter borde haft känning av den sedermera inträffade depressionen.

Vore detta påstående med de verkliga förhållandena överensstämmande, skulle

det innebära, att domänstyrelsen hade varit till och med i högre grad än

dessa förutseende, ty i skrivelse till överjägmästarna av den 2 dec. 1920 har

styrelsen klart och tydligt uttalat farhågor för menliga följder av den annalkande

lågkonjunkturen. Styrelsen framhåller även i samma skrivelse, att stora kvan-

titeter virke i Norrland icke kunnat säljas, samt att man måste bereda sig på
att fortfarande fä avsevärda mängder virke osålt på grund av nedgången i

prisen pä virkesmarknaden.

I själva verket skulle emellertid ett studium av den internationella prisnivåns

utveckling visat, att svängningen skett långt tidigare än senhösten 1920. Mars

och april 1920 kan med mycket fog angivas som tidpunkten för omslaget

l)å den prisstegring, som — med undantag av den svaga återgången omedelbart

efter stilleståndet — pågått sedan juli 1914.

Den officiella statistiken visar med all önskvärd tydlighet en noggrann över-

ensstämmelse mellan den allmänna prisutvecklingen och den svenska trävaru-

marknadens exportpriser och kvantiteter (fig. 2). Därav framgår även att omslaget

inträffade samtidigt, och att även på den svenska trävarumarknaden »mars

månad betecknade slutet på högkonjunkturen. Ehuru det ej fanns något egentligt

prisfall förrän flera månader senare, började det stora förtroende, som hittills

behärskat marknaden, att försvinna. »^ Alla noteringar efter maj månads utgång

kunna därjämte anses som rent nominella pä grund av de fåtaliga avsluten.

Det kraftiga prisfallet på fraktmarknaden i slutet av juni, den under hela andra

halvåret minimala affärshisten och slutligen förloppet av höstauktionerna borde

onekligen ha övertygat styrelsen, att man stod inför den länge förutsedda

fredskrisen.

Under sådana omständigheter borde depressionen luötts med en betydligt

minskad avverkning, men i själva verket synes styrelsens avverkningspolitik ha

tagit ringa intryck av det ekonomiska läget, såsom föreningen i sin skrivelse

av den 22* augusti till Herr Statsrådet också fraiuhållit.

»Trävarumarknadcn under 1920 1 i »Affärsvärlden» 1921 nr

.Skall synbarligen vara 24 aug. Ked.
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Förklaringen /ill all (he/.< iilgif/er ej iiiimka/s

ligger enligt vår uppfattning ej uti av doniänstyrelsen ;införd;i törhiUlanden,

utan däri, att när ledningen insiig, att de stundande tiderna krävde stark åter-

hållsamhet i utgifterna, sä angreps problemet på ett mindre effektivt sätt. Detta

framgår med all tydlighet av domänstyrelsens direktivskrivelser till förvaltningen.

I cirkulär den -'

, , 1920 framhåller styrelsen, att arbetsprisen böra hällas

nere för att minska utgitterna, men däremot får ingen begränsning av arbetena

annat än i viss mindre grad äga rum. (lenom dylika åtgärder kan man knappast

förvänta att bringa ned utgifterna i nämnvärd grad. Även ett annat cirkulär

av den 3 maj 192 i visar, huru föga styrelsen vid den tiden uppfattat ställningen.

Häri föreskrivcs nämligen, att för året beviljade anslag för vägbyggnader och

dikningar skola nedsättas med 25 %.
Det är oförklarligt, hur domänstyrelscn kun tro, att en .sådan åtgärd skulle

ha någon effekt ur synpunkten att nedbringa utgifterna, när man vet, att bägge
dessa titlar kräva en mycket obetydlig del av totala utgiftsbeloppet. Av sam-

manlagda utgifterna utgöra nämligen kostnaden för dikning 0,9 % och kost-

naden för vägbyggnader 0,7 "^

.

Av ovan lämnade exempel torde med önskvärd tydlighet framgå, att det

ingalunda är förvånande, att de av domänstyrelsen vidtagna åtgärderna till

utgiftsminskning haft ringa inflytande.

De relaterade e.xemplen tyda även pä att ledningen ej använder sig av be-

fintlig statistik. Det är nog icke heller utan skäl som bokföringssakkunnige i

sitt betänkande den 30 april innevarande är på tal härom säga

»alt statistiken för domänverket hittills haft ytterst ringa eller ingen betydelse såsom hj.älp-

medel vid verkets skötsel, ej varit aktuell och därför icke intresserat själva ledningen, ulan

lagts över på underordnade lägre tjänstemän, som fatt syssla med den utan fortgående intim

kontakt med dem. som bort och kunnat hava gagn av att ständigt utnyttja den».

Skulle någon verklig minskning i utgifterna kunna hava åstadkommits, borde

givetvis de slora utgiftsposterna — i första hand avverkningskostnaderna, c:a

50 °o av alla utgifter — ha begränsats. I domänstyrelsens förenämnda skrivelse

samt dess åtföljande handlingar söker man förgäves efter några spår till en

sådan strävan. Däremot givas ett flertal förklaringar till att utgifterna för

avverkning i själva verket blivit exceptionellt höga.

Föreningen har ansett dessa fakta tyda pä att domänstyrelsens ledning visat

sig vara mindre atiarsmässig, än man kan ha rätt förvänta. Och föreningen

är ingalunda ensam i denna sin uppfattning om domänstyrelsens aftarsmässighet.

Särskilda av Kungl. l\Iaj:t tillkallade sakkunniga ha t. o. m. framhållit, huru

denna uppfattning sedan c:a 10 år tillbaka blivit ett slagord. Att domän-

förvaltningens centrala ledning är för nuvarande förhållanden mindre väl or-

ganiserad, framhålla också skogssakkunnige redan i sitt betänkande av den

16 juni 191 1. I samband med föreslagen decentralisation påpeka de nämligen,

att det torde kunna ifxägasättas om endast härigenom domänstyrelsen blir fullt

skickad att pä ett framgångsrikt sätt handhava högsta ledningen av de all-

männa skogarnas för\altning, eller huruvida ej några förändringar i dess egen

organisation för detta ändamål kunna vara erforderliga.

Som redan framhållits, har domänstyrelsen lämnat åtskilliga förklaringar till

att avverkningskostnaden innevarande år blivit exceptionellt hög. (lenom väl-

villigt tillmötesgående frän styrelsens ledning har toreningen före avlåtandet
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av sin skrivelse av den 22' augusti satts i tillfälle fä utrett vaddetta — kolle-

veranskontrakt, stormfällning m. m. — betytt i pengar.

Denna utredning gav emellertid vid handen, att de omskrivna förhållandena

ej täcka den stora utgiftsökningen. Ett par detaljer i domänstyrelsens fram-

ställning på denna punkt synas emellertid vara rätt belysande för verket; dels

tycks domänstyrelsens kontrakt med järnvägarna lämna möjlighet till annullering

öppen endast åt den senare sidan, dels tycks kontrollen över avverkningarna

lämna åtskilligt övrigt att önska, då i ena fallet för mycket virke och i andra

fallet undermåligt sådant kunnat få avverkas i synbarligen stora kvantiteter.

Efter att sålunda i stora drag ha bemött huvudinnehållet i domänstyrelsens

skrivelse, tillåta vi oss återgå till kärnpunkten i hela detta spörsmål, nämligen

domänstyrchens nvverkningspolitik säsongen 1^20—21.

Domänverkets virkesljokföring erbjuder möjligheter att få ett bestämt svar

pä frågan, huruvida den omskrivna avverkningspolitiken har varit riktig eller

ej. För närvarande föreligger visserligen ej någon annan slutrapport ur denna

redovisning färdig än vid de senaste årsskiftena, men torde halvårssammandrag

utan större olägenhet kunna upprättas. De särskilda sakkunniga, som behandlat

hithörande frågor, ha i betänkande av den 30 april 192 1 förordat avslut per

30 juni och 31 december. De ha därvid bland annat yttrat: » För en sund

virkespolitik från statens sida är det av stor vikt, att ledningen har möjlighet

att ständigt kunna tillse att avverkningar och försäljningar stå i ett riktigt för-

hällande till varandra. Vid den första enligt de sakkunniges förslag företagna

virkesinventeringen den 31 december 19 17 visade det sig, att på vissa ställen

virke flera är kvarlegat i skogarna, något som naturligen ej bör ske, om kvali-

teten skall så vidmakthållas, att goda priser pä \irket må kunna utvinnas.»

Av skäl, som anförts i vår skrivelse till Herr Statsrådet av den 2 2isistlidne

augusti, har föreningen tagit upp detta spörsmål, i förhoppning att härigenom

möjligen kunna bidraga till att samma situation, som inträffade vid konjunktur-

svängningen 1908— 09 ej skall ånyo upprepas. Denna situation framträder

med all önskvärd skärpa på den grafiska framställning, domänstyrelsen bilagt

sin skrivelse av den 1 5 september till Herr Statsrådet.

Vi tillåta oss därför hänvisa till den utvägen att hos domänstyrelsen låta

konstatera:

1. kvantiteten upphugget virke första halvåret 1920,

2

.

» » >> » » 1 9 2 1 >

3. lagerbeståndet den 3° ^ 1920,

4. » » 5°/o 192 1.

Stockholm den 22 oktober 192 1.

IV. Domänstyrelsens svar 5 dec. 1921.

Till Herr Sla/siådel och Chefen för Kungl. Joidbrtiksdepaiiementet.

Genom remiss den 25 oktober 1921 anbefalldes domänstyrelsen att av-

giva yttrande med anledning av en utav Skattebetalarnas förening till Herr

Statsrådet ingiven skrivelse angående styrelsens avverkningspolitik säsongen

1920— 192 I. Till åtlydnad härav får styrelsen — som till följd av samman-

träden med landets överjägmästare, granskning av skogsförvaltningarnas för-

valtningsförslag för år 1922 ävensom en mångfald andra brådskande och

' Skall vara 24 aug. Red.
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\iktiga ärenden hittills varit lorliindrad besvara denna remiss — med åter-

ställande av remissakten härmed vördsamt anlöra följande.

P'öreningen hade i skrivelse till Herr Statsrådet den 22 augusti 1921 gjort

^<,'äliande, att domänstyrelsen under nuvarande lågkonjunktur drivit sin ax-

verkningspolitik etter i stort sett samma linjer som under högkonjunkturen

('öregående år, ja, till och med i ännu kraftigare tempo. 1 den nu före-

varande skri\elsen framhåller föreningen, bland annat, att styrelsen i sitt

yttrande över föreningens förstnämnda skrivelse icke till bemötande upptagit kärn-

punkten däri. Detta föreningens uttalande väcker styrelsens synnerliga för-

Kronor
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för dess anläggningar vid Harsprånget. Att arbetet med dessa anläggningar

inom kort skulle komma att inställas var givetvis icke för styrelsen känt vid

avverkningskontraktens uppgörande. I sammanhang härmed vill styrelsen så

till vida beriktiga sin i skrivelsen den 1 5 sept. lämnade uppgift angående

avverkningen i Umeå distrikt, att av förbiseende där lämnats meddelande om
att allt det utdrivna virket i stället för en del därav försålts. Styrelsen

framhöll ock, att man vid avverkningarnas bortsättande under hösten; vilket

sker genom upprättande av formliga kontrakt, icke trodde på någon egentlig

nedgång i virkespriserna under den närmaste tiden. Så snart det likväl

blev tydligt, att en större reduktion av virkespriserna var att vänta, skyndade

sig styrelsen i början av december att söka inskränka avverkningarna, vilket

emellertid, säsom styrelsen ock framhöll, till följd av de tidigare upprättade

avverkningskontrakten icke lät sig göra i någon större utsträckning. Styrelsen

framhöll ock, att även de enskilda sågverksbolagen råkade i samma läge

och kommo att driva ut betydligt mer virke än de själva önskade, ty även

de voro ju bundna av sina på hösten uppgjorda avverkningskontrakt. Och
föreningen kan väl icke mena, att styrelsen skulle i motsats till de enskilda,

ha brutit dessa kontrakt. Utan att föreningen preciserar i vilket avseende styrelsen

icke upptagit dess påstående till bemötande kan styrelsen icke svara härutinnan.

Gentemot styrelsens uttalande, att icke ens de stora exportörerna på sen-

hösten 1920 kunde förutse det blivande läget trots att de bättre än någon

annan genom sina agenter bort i förväg haft känning av den sedermera in-

träffade depressionen på världsmarknaden, framhåller nu föreningen, att ett

studium av den internationella prisnivåns utveckling visat, att svängningen

skedde långt tidigare än senhösten 1920 samt att mars och april av sagda

år med mycken fog kan angivas som tidpunkten härför. Föreningen anser

sig kunna styrka detta påstående genom en skrivelsen bilagd tablå över den

svenska trävarumarknadens exportpriser och -kvantiteter. ^ Emellertid återfinnes

i den a\- kommerskollegium och socialstyrelsen med anlitande av särskilt

tillkallade sakkunniga lämnade översikten n;r 2 den 12 november 192 1 över

det allmänna och sociala läget en tabell, som synes styrelsen tydligare och

därför bifogas (fig. 3). Denna bestyrker styrelsens uttalande i sin förra skrivelse,

att virkespriserna under hösten intill oktoberauktionen hävdades samt att

under denna månad försäljningar skedde till ungefär samma priser som tidi-

gare. Exportens kraftiga nedgående var ju, såsom ock styrelsen framhöll,

naturlig, alldenstund importörerna tidigare köpt så mycket som omkring

800,000 standards. Av den vid föreningens skrivelse bifogade tablån över

exporter frän och med år 1913 framgår, att samma var förhållandet ä\en

åren 1913 och 1918.

Föreningen har ej bestritt styrelsens uttalande, att exportörerna av det för-

ädlade virket under hösten 1920 ansågo sig kunna hålla priserna uppe och

att de därpå kände sig så säkra, att ett av flertalet bland dem uttalat önske-

mål om inskränkning i och för prisernas hävdande av sågningen 1921 å ett

sammanträde så sent som i december 1920 icke ledde till något resultat,

därför att flera inflytelserika exportörer voro av den uppfattningen att detta

icke vore erforderligt. Enär förhandlingarna vid exportörernas sammanträden

' Kurvan för exportprisen har föreningen prickat för. tiden fr. o. m. april månad 1920.

varmed föreningen torde avsett att visa, att fr. o. m. denna månad inträdde den förändring

i konjunkturl.iget, som föreningen vill göra gällande.
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hållas hemliga, visste nian då icke, att några bland dessa voro mindre opti-

mistiska och därför ville släppa efter på priserna. Men även de, för vilka

det stod klart, att priserna nödvändigtvis måste vika, hade ingen tanke på
ett så katastrofartat fall, som sedermera blev en verklighet. Ej heller verk,

i spetsen för vilkas ledning ordföranden i föreningens styrelse står, synas

hava misstänkt något avsevärt prisfall, eftersom de i oktober månad av do-

mänstyrelsen inköpte råvaror elter dåvarande mycket höga pris till betydande

belopp och detta delvis under månadens sista dagar. Därefter fortsatte de

att under november och december månader inköpa råvaror av enskilda till

likaledes mycket höga priser. Ja, därmed fortsattes i vissa fall till och med
under innevarande års första månader om ock då till mer eller mindre redu-

cerade priser, som dock voro nära dubbelt högre än nu gällande.

Föreningens uttalande, att styrelsen på grund av de omständigheter, föreningen

åberopat, borde ha insett, att man stod inför den länge förutsedda fredskrisen

och att styrelsen därför borde ha mött depressionen med en betydligt minskad

avverkning — detta borde alltså enligt töreningens mening hava insetts av

styrelsen redan tidigt på hösten, eftersom dä kontrakten om avverkningarna

uppgjordes — ter sig därför mycket egendomligt, såvida det ej får rubri-

ceras som efterklokhet.

Givetvis hade det varit synnerligen lyckligt, om styrelsen kunnat förutse

den katastrofartade nedgång i virkespriserna, som sedan inträffade, ty åt-

skilliga förluster, som nu äro ofrånkomliga, skulle dä ha kunnat und\ikas.

Men detta gäller i ännu högre grad hela sågverksindustrien, eftersom denna

försäljer nästan allt virket förädlat, ^'ilka oerhörda förluster denna nu drabbats

av ger Svensk Trävarutidning n:r 19 den 15 oktober 1Q21 beskedom. Där
säges nämligen på grund av synliga notiser om ljusning pä trävarumarknaden:

»Det kan då vara på sin plats att erinra om, att nuvarande medelförsälj-

ningspris ä sågade trävaror ej ens täcker de direkta arbetskostnaderna i

skogen, flottleden, såg och brädgård pä åtskilliga £ när. Själva virket bort-

skänkes sålunda gratis, vilket är kännbart nog för verk med egna skogar,

men som blir hart när ruinerande för dem, som i större utsträckning basera

sin rörelse på köptimmer.»

Föreningen klandrar domänstyrelsen för att styrelsen skulle uppgjort kon-

trakt med statens järnvägar angående leverans av sliprar med rätt för endast

järnvägsstyrelsen till annullering. Med anledning därav får domänstyrelsen

erinra om, att detta kontrakt, som varit underställt Kungl. Maj:ts prövning,

uteslutande tillkommit för att tillgodose statens järnvägars behov av sliprar

och sålunda icke för att järnvägsstyrelsen skulle göra aftarer med förädlat

virke, varför det var alldeles självfallet, att järnvägsstyrelsen skulle äga rätt

att minska leveransen, om den något år icke hade behov av hela det kon-

trakterade partiet. Även klandrar föreningen styrelsen för bristande kontroll

över avverkningarna, därför att i ena fallet för mycket virke och i andra

fallet undermåligt sådant kunnat få avverkas i synbarligen stora kvantiteter.

Att ett större parti virke genom misstolkning a\ styrelsens order av ett par

skogsförvaltningar under vintern kom att avverkas, har styrelsen i sin skrivelse

den 15 september beklagat, men berodde förhållandet icke på bristande

kontroll, enär saken upptäcktes, innan avverkningen knappast hunnit börja.

Att den dock icke annat än i mindre grad kunde inställas, berodde, såsom
styrelsen i samma sin skrivelse framhöll, därpå att kontrakt om avverkningen
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då redan hunnit att uppgöras. Föreningens tal om avverkning av under-

måligt virke i stora kvantiteter beror däremot på något missförstånd från

föreningens sida, enär dylik avverkning icke förekommit.

I sin skrivelse den 1 5 september har styrelsen visat, att föreningens ut-

talade antagande, att styrelsen skulle hava för princip att låta beviljade medel

under alla förhållanden komma till användning, oavsett konjunkturläget, var

fullständigt obefogat. Xu svarar föreningen, att det råder intet tvivel om
att domänstyrelsens förvaltning utmärker sig för en stark sparsamhetssträvan,

men att den, av mängt och mycket att döma, inriktat sig oftast på detaljer

av mer eller mindre underordnad betydelse. Styrelsen har i sin förutnämnda

skrivelse med siflfror visat, att förhållandet mellan utgifter och inkomster

sedan år 1901 varit rätt konstant, oaktat utgifterna för avverkning, förädling

och transport av virke i procent av hela utgiftssumman stigit så avsevärt.

Huru vill föreningen förklara, att ett sådant resultat, som dock måst kräva

sparsamhet å just de stora utgiftsposterna, kunnat åstadkommas med att in-

rikta sparsamheten på endast detaljer av mer eller mindre underordnad

betydelse?

Föreningen klandrar vidare styrelsen för, att styrelsen, då det blev klart,

att de stundande tiderna krävde stark återhållsamhet i utgifterna, icke angrep

problemet tillräckligt effektivt, i det att styrelsen i sitt cirkulär den 2 december

1920 anbefallt nedhällande av arbetsprisen utan att annat än i mindre grad

begränsa arbetena likasom att styrelsen i cirkuläret den 3 maj föreskrivit en

begränsning i anslagen till vägbyggnader och dikningar med 25 %, vilka ut-

gifter kräva en mycket obetydlig del av hela utgiftsbeloppet. Härtill får

styrelsen svara, att föreningen icke har beaktat, att styrelsen första dagarna

av december, sålunda ungefär samtidigt med nämnda cirkulär den 2 december

anmodade överjägmästarna i de tre nordligaste distrikten och sedermera även

överjägmästaren i Dalarnas distrikt — d. v. s. de distrikt, inom vilka de

utvidgade avverkningarna skulle försiggå — att i möjligaste mån begränsa

avverkningarna. Att detta då icke kunde ske i vidare grad på grund av de

redan tidigare på hösten uppgjorda avverkningskontrakten, är förut nämnt.

Vid tiden för cirkulärskrivelsen den 2 december 1920 hade i förvaltnings-

förslagen för år 1921 gjorts så stora beskärningar, som ansågos möjliga,

och därför ansågs icke redan då ytterligare inskränkningar i arbetena böra

föreskrivas. Och i fråga om avverkningarna för kommande avverkningsår,

d. v. s. från och med våren 192 1, behövde då intet ordas därom, eftersom

dessa sedermera skulle behandlas vid utsyningsförslagens fastställande, därvid

avverkningarna ock i högsta grad begränsades. Det är sant, att kostnaderna

för dikningar och vägbyggnader upptaga en ringa procent av domänverkets

hela utgiftssumma, men, om kostnaderna för dels avverkningar, som särskilt

behandlats, dels avlöningar och utgifter, som icke äro att hänföra till direkta

förvaltningsutgifter, fråndragas, så upptaga kostnaderna för dikningar och

vägbyggnader en ganska avsevärd del av övriga utgifter. Icke heller har

föreningen beaktat styrelsens cirkulär till skogsförvaltningarna den 3 1 mars

1 92 1 med anmodan att iakttaga sparsamhet inom alla områden för deras

verksamhet likasom att aktgiva på, att alla tillfällen till skapande av in-

komster utnyttjades.

För att styrka sitt påstående, att styrelsen i huvud^ak inriktat sin spar-

sanihet på småsaker, åberopar föreningen en skrivelse till en jägmästare.
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som begärt att få inköpa lådor till förxaring a\ revirets äldre handlingar,

och menar föreningen, att tillika fara föreligger, att styrelsens sysslande med
sådana oviktiga detaljer kan komma att undanskymma de stora spörsmålen.

Härtill får styrelsen svara, att i varje förvaltning torde finnas principfrågor,

beträffande vilka dess högsta ledning icke velat släppa ifrån sig beslutande-

rätten. Sådana kunna då komma att beröra även mycket oviktiga detaljer.

Sålunda få ock frågor ibland av lika liten ekonomisk innebörd som frågan

om nämnda lådor dragas under Kungl. I\Iaj:ts, ja till och med under Riks-

dagens prövning. Enligt 1910 års reglementariska föreskrifter för skogs-

statens tjänsteförvaltning äga jägmästare eller överjägmästare befogenhet att

inom vissa gränser överskrida anslag. Likaså kan överjägmästare bevilja medel
till angelägna ändamål, som icke upptagits i utgiftsförslaget, varifrån dock

äro undantagna extra bevakning, anläggning av telefon, för skogsskötseln icke

nödiga inventarier samt byggnads- och andra arbeten å skogspersonalens bo-

ställen och bostadslägenheter. Därigenom hava sålunda in\entarier för jäg-

mästarexpeditionerna undantagits. Behovet av dylika kan jägmästarne mycket
väl förutse och upptaga i sina årliga förvaltningsförslag, varför särskilda

framställningar därom icke behöva ifrågakomma. Och om en jägmästare i

•ett undantagsfall är nog oförstående att besvära styrelsen med en dylik fram-

ställning, så behöver givetvis ett sådant fall icke i ringaste män för styrelsen

undanskymma de stora spörsmålen.

Med stöd av sina erinringar mot styrelsens sätt att minska utgiftsposterna

anser sig föreningen kunna uttala, att de relaterade exemplen tyda på, att

styrelsen ej använder sig av befintlig statistik. Då styrelsen här även visat,

att föreningen alldeles missuppfattat styrelsens åtgärder i detta avseende, så

torde härav framgå det obefogade i detta uttalande. I sammanhang härmed
anför föreningen ett uttalande av bokföringssakkunniga i deras betänkande

den 30 april innevarande år, nämligen »att statistiken icke intresserat själva

ledningen, utan lagts över på underordnande tjänstemän, som fått syssl,

med den utan fortgående intim kontakt med dem, som bort och kunnat hav

gagn av att ständigt utnyttja den.» Detta betänkande fick styrelsen för uta

låtande först den 19 oktober, varför styrelsen ännu icke haft tillfälle at-

taga del av detsamma än mindre däröver kunnat avgiva sådant utlåtande,

men kommer styrelsen att i detta ingående och kraftigt bemöta nämnda på-

stående. Nu kan styrelsen därför inskränka sig till att framhålla, att detta

uttalande helt enkelt icke är med sanna förhållandet överensstämmande, enär

statistikarbetet stått under en av byråchefernas direkta ledning och detta även

i detalj.

Föreningen åberopar även ett uttalande av skogssakkunniga i deras be-

tänkande den 16 juni 191 1 (skall vara den 17 december 1915). Med delta

uttalande hava de sakkuniga velat motivera behovet av ökad kvalificerad

arbetskraft hos domänstyrelsen på grund av styrelsens krävande uppgift. Då
styrelsen allt sedan år 1907, då den första skogskommittén tillsattes, varit

klavbunden och därför icke kunnat inkomma med något förslag till sådan

på grund av styrelsens efter hand så avsevärt utvidgade verksamhet välbe-

hövlig arbetskraft, var det alldeles självfallet, att de sakkunniga skulle avgiva

iorslag därom. Läser man detta kapitel i de sakkunnigas betänkande i sin

helhet, sä finner man ock, att de sakkunniga med detta uttalande ingalunda

avsett något förklenande omdöme om domänstyrelsens verksamhet. Men
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genom utt lösrycka detta uttalande ur sitt sammanhang anser sig föreningen

kunna giva detsamma sådan innebörd.

Gent emot föreningens i detta sammanhang gjorda erinran, att av Kungl.

Maj:t tillkallade särskilda sakkunniga till och med ha framhållit, huru upp-

fattningen om domänstyrelsens bristande affärsmässighet sedan cirka lo är

tillbaka blivit ett slagord, får styrelsen framhålla, att detta av föreningen

åberopade uttalande icke är domänstyrelsen bekant. I allt fall bevisas med
fraser av denna art ingenting och allra minst ha sådana något berättigande

i en objektiv kritik.

Till slut har föreningen hänvisat till den utvägen att hos domänstyrelsen

låta konstatera kvantiteten upphugget virke och lagerbeståndet under första

halvåret 1920 jämfört med första halvåret 1921 för att möjligen kunna bidraga

till att samma situation som inträffade vid konjunktursvängningen 1908/09 ej

skall ånyo upprepas, sådan densamma framgår av den grafiska framställning,

som domänstyrelsen bifogat sin skrivelse den 15 september. Härtill får sty-

relsen svara, att givetvis kvantiteten upphugget virke och lagerbeständet under
törsta halvåret 1921 var större än för motsvarande tid 1920, men beror

detta på förhållanden, för vilka styrelsen redan i sin skrivelse den 15 sep-

tember utförligen redogjort. I övrigt är detta ett förhällande, som i minst

lika hög grad gäller hela trävarurörelsen som domänstyrelsen. Beträffande åter

den av föreningen åberopade grafiska framställningen, som uppgjorts pa grund
av den ovanför stående siffertablån, har föreningen tydligen förbisett, att in-

komsterna i denna tablå i anslutning till den dåvarande bokföringen utgöra

de för varje är influtna inkomstbeloppen i motsats till den nuvarande bok-

föringen, där inkomsterna utgöra de under året debiterade inkomstbeloppen.

Inkomsterna 1909 grunda sig alltså i huvudsak på höstförsäljningarna 1908,
som det året gåvo ogynnsamt resultat särskilt i Norrbottens län. Hade i

stället bokföringen då likasom nu varit grundad på debiterade inkomstbeloppen ,^

skulle inkomstbeloppet 1908 minskats och 1909 höjts och även 19 10 något

minskats, varigenom nämnda grafiska kurva blivit betydligt utjämnad. De av

föreningen i dess första skrivelse gjorda anmärkningarna mot utgifternas för-

hållande till inkomsterna under första hälften av detta år gäller ock de debi-

terade inkomsterna. På grund härav ger nämnda grafiska framställning icke

stöd för föreningens uttalande i detta avseende.

Pä grund av vad styrelsen anfört, får styrelsen vördsamt hemställa, att

föreningens förevarande skrivelse icke måtte föranleda någon Herr Statsrådets

åtgärd. Stockholm den 5 december 1921.

GRAN ELLER BAMBU FRAMTIDENS MATERIAL
FÖR PAPPERSBEREDNING.

Bulletin of ihe Imperial Institule heter en publikation, som varje kvartal ges

ut från London. Institutet förfogar över en stab av vetenskapsmän och tek-

nici, och dess uppgift är att följa och befrämja utvecklingen i de tropiska
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länderna kommersiellt, industriellt, agrikulturellt samt att i synnerhet genom

undersökningar och experiment skapa möjligheter för ett förbättrat utnyttjande

av naturtillgångarna i dominions, kolonierna och Indien. Det tredje häftet

lör är 1920 av nänmda Biillcliii innehåller en noggrann utredning om bambu

som material för pappersfabrikationen. Resultaten av denna utredning böra

kunna påräkna ett ganska stort intresse hos alla dem som ha med skogs-

skötsel och trävaruafiärer att göra, och jag skall därför göra en kort resumé,

till vilken jag vill knyta några egna enkla reflexioner.

Den alltjämt stegrade efterfrågan på papper och pappersmassa som sam-

hällenas utveckling fört med sig och det därav förorsakade höga priset på

dessa produkter har föranlett igångsättande av en mängd undersökningar i

avsikt att finna ett billigt framställningsmaterial. Av alla dessa undersökningar

ha de som anställts med bambuarter varit de mest givande. — De vä.xter, som

sammanfattas under benämningen bambu, tillhöra gräsen, och 30 släkten med
tillhopa 550 olika arter äro kända. Några av dessa arter växa i de varm-

tempererade regionerna men de flesta i de fuktiga områdena av ekvatorial-

trakterna och de subtropiska klimatzonerna. De äro ofta beständsbildande

och växa med fenomenal snabbhet. Dendrocalamus gigantens, som förekommer

i ostindiska ögruppen ocli blir mer än 35 meter lång, kan på en dag växa

närapå en halv meter.

De flesta arter äro pereuna med en mer eller mindre grenig rotstock, var-

ifrån utgå upprättstående stammar med ihåliga internodier av varierande längd,

åtskilda genom massiva noder eller »knutar», och innehållande rikligt med
kiselsyra i väggarna. De finnas huvudsakligen i Asien; 320 arter i monsun-

orarådet och härav 136 arter i Indien. Vidare förekomma 179 arter i Syd-

amerika, 49 i Japan, 30 pä Filippinerna, och även i Nya Guinea, Queensland

samt Nya Caledonien och på öarna utmed Pacific-kusten uppträda en del arter.

1 Afrika förekomma blott 24 arter, och i Europa saknas bambu alldeles, trots

försök till odling för dekorativa ändamål. — Några arter ha så gott som all-

deles massiva stammar och användas med fördel till spjutskaft etc, mänga
andra återigen äro slanka och klättrande, såsom de sydamerikanska Ch!is<]iieas.

Endast några fä av de viktigaste arterna i östra Indien och på Filippinerna

ha hittills prövats lör pappersberedning.

Bambuträden blomma mycket sällan — med 30 å 40 års mellanrum —
men träd av samma art inom ett distrikt blomma samtidigt. Efter blomningen

<iö stammarna bort — stundom även rotstocken. Stammarna kunna dock

användas för beredning av pappersmassa ännu minst 2 ä 3 år efter blom-

ningen. Även om rotstocken är död, kommer dock en ny generation av sig

självt efter 5 å 6 år från självsädda frön, så att man kan påräkna nya stammar,

användbara för fabrikationen redan 8 ä 10 är efter blomningen.

För bambuskogarnas utveckling synes fuktig atmosfär vara viktigare än hög

temperatur. Bambun utbildar ofta mycket täta och rena bestånd, där nästan

inga andra växter förekomma och där markfloran inskränker sig till några få

arter av mossor och lavar. Dessa rena bambuskogar uppträda pä bergen i

ekvatorialtrakterna mellan den zon som bildas av timmerproducerande träd-

slag och den eviga snöns region. Sålunda upptagas höjdpartierna på Moiint

Kenya i Ostafrika mellan 2,600 och 2,750 meters höjd över havet av en tät

oavbruten zon med ren bambu {^Anmdinaria alpina). I Himalaya gå somliga

arter upp till 3,350 meter och i Anderna ända till 4,900 meter.



278 X SKO(;SPOLITISKA INLÄGG"

I Iiiilien utgör bambu en av de allra viktigaste skogsprodukterna, och de
inföddas förljrukning är mycket stor. Enbart från Hurma beräknades under
5-;irsperioden 19 14— 19 iS årligen ha avverkats 80 miljoner stammar för

dylika benov. Men det finnes likväl ett enormt överskott tillgängligt att

användas för massafabrikation. De bästa arterna äro: Bambusa polymorpha

( »kyathaung»), Cephaloslachium pergracile (»tinwa»), Bambusa arnndinacea

(»doogi») och Melocanua bambiisoides (»muli»), som alla ge ett gott utbyte.

l''abriksmässiga produktionsförsök ha tid efter annan blivit verkställda med
indiska bambuarter och R. W. Sindai.ls rapport Bamboo for Paper making

(London 1909), är tryckt på papper, som i England blivit framställt av Ä(7ot-

b:isa polytnorpha. Inom den närmaste framtiden kan förväntas, att fabrikationen

kommer att drivas i stor skala. De största arealerna av bambuskogar i Indien

finnas i Burma, Bombav, Madras, Assain, Mysore och infödingsstaten Cochiti.

I Burma uppskattas den produktiva arealen till 1,000,000 hektar med er>

möjlig produktion av minst i3y'^ miljoner torra stammar årligen. — Ar igiS-

avslutade en Calcutta-firma i kompanjonskap med ett skotskt företag kontrakt

om exploatering av ett område på 72,000 har och ett annat på 30,000 har

i trakten av Rangoon. En rangoonfirma började också en anläggning år

1917— 18, och ett syndikat i samarbete med en londonfirma har bildats i

Bombay, där 70,000 har föastklassig skog, och i 5,000 har av sämre beskaffen-

het påräknas. I Madras kalkyleras med minst 26,000 har, och årliga pro-

duktionen uppskattas till 23,000 ton massa. — I Mysore beräknas en årlig till-

verkning av 28,500 ton och i Cochin har projekterats en fabrik med en

produktion av 200 ton per vecka.

I franska Indo-Kina ha under senare år tvenne fabriker varit i gång i Ton-

kin, den ena vid Dapreaii, levererande 150 ton papper i månaden, den

andra vid Vielrv med 250 tons månatlig produktion. Från det senare

stället skeppades under kriget pappersmassa till Bordeaux i 400 Ib. balar,.

hydrauliskt hoppressade, som per ton betingade ett pris av £ 12 10 s. Till

och med på den engelska marknaden såldes dylik pappersmassa. Tre tid-

ningar i Indo-Kina tryckas f. n. pä papper, framställt av bambu. I Kina före-

komma minst 60 arter bambu, som särskilt ha heiyåeXst i Szechiian, åar Bam-
busa arundinacea uppnår dimensioner sådana som 15 ä 25 meter och 8 ä 10

tum i diameter. \ Japan finnas bl. a. 17 arter av Arundinaria, \)k Filippinerna

ha 30 bambuarter noggrant studerats botaniskt, och i Louisiana förberedas

företag för att utnyttja vissa A/undinaria-arler för pappersfabrikationen; frän

Madagaskar hämtat virke av ett flertal Bambusa-arter har nyligen prövats i

Grenoble i Frankrike och befunnits ge en tillfredsställande pappersmassa, och

lovande undersökningar över Ar/mdinaria-HTteTna. i A^airobi i Brittiska Ostafrika

äro i gång vid det engelska Imperial Institute.

Behandlingen av bamburören för fabrikation av pappersmassa tillgår så, att

de först splittras upp på längden och därpå krossas till en fibrös massa, lik-

nande drev, som kapas i lämpliga längder och kokas i vatten för att stärkelsen

skall avlägsnas. Därefter utsattes materialet för kemisk behandling. Den
vanliga kalciumbisulfitmetoden är ej lämplig, men det finns en patenterad

metod med magnesiumbisulfit, som ger en lättblekt massa med ett utbyte av

50 °o av den ursprungliga viktsmängden bambu. Man har också utexperi-

menterat metoder med kaustik soda och med kalk, av vilka den sistnämnda

emellertid ger en dålig produkt.
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Det pap])er som framställes av baniliu hlir av mycket hög kvalitet — högre

än hos vanligt tidningsi)apper — och lämi)ar sig väl även för dyrbarare tryck.

En firma i Irland, som gjorde papper för litograferingsändamäl, använde ett

insänt prov av blekt bambumassa. Det visade sig, att man kunde utan minsta

förändring av maskiner eller metoder använda det i stället för trämassa.

I.itograftryckarna, som sedan togo hand om papperet, intyga, att det passade

utmärkt för detta ändamål.

Förekomsten av så många olika inhemska och kultiverade bambuarter på
så växlande höjd över havet i så många olika länder och på varierande bredd-

grader är tillräcklig för att visa, att på de ställen inom lämpliga regioner,

där de nu ej förekomma i tillräcklig mängd för att exploatering skall löna

sig, bör man kunna utan svårighet kultivera de arter, som passa för ända-

målet. Mänga arter, förutom det halva dussin som redan konstaterats vara

goda, komma helt säkert att visa sig vara användbara. Kultur kan utföras

antingen medelst sådd eller genom plantering av avskurna, halvmogna stammar^

dä en bit av rotstocken får medfölja, varefter stammarna, som äro ungefär

meterhöga, sättas ned vertikalt så djupt, att de tvä nedersta internodierna äro

under markytan. De kunna också placeras horisontalt, i vilket fall ett skott

kommer från varje nod.

Utbytet är i genomsnitt 40 ä 45 °/„ sä att av 2','^— 2'/, ton lufttorkade

bambustammar fås 1 ton pappersmassa. Per har varierar skörden av torra

internodier från 5,4 ton av Bambusa nri/iidinacea till 43 ton av B. poh-morpha

och CepJialos/achiiim pergracik. Om även noderna användas, ökas utbytet med
15%' i det första fallet och med 10°, i det andra. Skogen kan skötas med
5-årig omloppstid. Omkring 4,000 har kunnat beräknas mata en fabrik, som
levererar 300 ton massa i veckan.

Det är tänkbart att det i framtiden kan komma att bli de varmare länderna

som leverera råmaterialet för tillverkning a.\ pappersmassa. I och för sig

ligger det också en viss logik i detta. Ty för denna fabrikation erfordras

det ju blott att frambringa lämplig fiber, och om virket som sådant når vissa

dimensioner eller ej spelar mindre roll, liksom virkets kvalitet såsom virke är

ganska ovidkommande. Och i alstrings förmåga torde de heta zonerna vara

oerhört överlägsna jämfört med våra breddgrader. Det borde därför lätt kunna
åstadkommas stora kvantiteter råvara och en råvara som blir billig på grund

av såväl den höga produktiviteten som den billiga arbetskraft som kan påräknas.

Transporterna, som nu under en period ställt sig synnerligen kostsamma, torde

väl i framtiden komma att spela samma underordnade roll som fallet var

före världskriget. Och på samma sätt som bomullen utträngt linnet alla

transportkostnader till trots, så vore det ej någonting att bli alltför för-

vånad över, om bambumassan en vacker dag skulle uttränga trämassan. De
klena grandimensionernas starka värdeökning är en relativt sent inträffad före-

teelse. Förhållandena härvidlag kunna ännu ej sägas ha blivit stabiliserade,

men att en reaktion skall bli följden av en dylik abnorm prisstegring är på-

tagligt, och delvis har den även gjort sig tillfälligt kännbar. — Det är dock

ej naturligt, att pappersmasseindustrien skall kunna konkurrera med sågverken .sä

att den genom sina höga priser berövar de senare dimensioner som kunna
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ge förstklassiga granbattens — en kvalitativt ofantligt mycket högre stående

produkt än det material som fordras för framställande av pa[)persmassa. Men
sådant har som bekant läget varit under långa tidsperioder. Det lönar sig

verkligen under sådana förhållanden att experimentera med n)a råmaterial —
och redogörelsen ovan visar att tillfället heller icke har försummats.

Men om läget är sådant att man ej vågar lita på smådimensionernas höga
räntabilitet — då innebär detta också en maning för svenska skogsmän att

icke basera vår skogshushållning på alltför lösa grundvalar. Sverige har så-

som knappast något land i världen speciella förutsättningar för timmerpro-

duktion. Vårt virke blir av den högsta kvalitet världsmarknaden känner,

våra trädslag äro på ett utmärkt sätt anpassade för vårt klimat, och detta

klipiat är i och för sig en stor fördel för utnyttjandet av våra möjligheter.

Men framför allt våra flottleder! Pappersmassefabriker kan man anlägga var som
helst — i Sibirien, Indien eller Afrika — ty massabalarna äro lätthanterliga

och tåla transporter med järnväg, men med det grova timret är det en annan
affär. Just på den punkten ligger vår största överlägsenhet gent emot sä gott

som alla andra länder. I Norrbotten t. ex., som är vår avlägsnaste landsända

med föga utvecklade kommunikationer, befinner sig likväl mer än 60 procent

av kronoparksarealen på ett avstånd från flotfled som understiger 3 km, och

så illa belägna avverkningar, att avståndet till flottleden uppgår till en halv-

mil, får man leta efter länge innan man finner dem.

Låt vara att vi bland vårt lands växlande ekonomiska och naturförhållanden

även ha att räkna med sådana, där de korta omloppstiderna och de små
dimensionerna av speciella orsaker bli skogshushållningens mål, men om vi

se saken i stort, tala dock de starkaste skälen för att vi utnyttja våra förut-

sättningar bäst genom att hålla oss till en stabil produktion, som inriktas på
kvalitet och uthållighet.

Stockholm i november 1921.

Si'en Petiini.
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RECENSIONER.

A. L. B.KKMAX: Torvmarksundersökningar i mellersta Österbotten.
— Acta Forestalia Fennica, 12:1. Med tre tavlor och en karta. Hel-

singfors I o 1 1).

Ifrågavarande avhandling innehåller en del a\- de praktiska och vetenskajj-

liga resultat, som utvunnits från ett av de fem distrikt, vari södra och meller-

sta Finlands kronomarker fördelades är 19 13 i och för torvmarksundersök-

ningar, närmast avseende en utredning av möjligheterna för torvmarkernas

lUdikning. I>.^ck.m.\n, vars distrikt inföll inom mellersta Österbotten, har i

sitt arbete i stor utsträckning och på ett i regel fördomsfritt sätt förstått att

begagna sig av den moderna torvgeologiens
|
arbetsmetoder och ställa sina

iakttagelser i belysning av modern geologisk forskning, vilket i hög grad bi-

dragit till att öka värdet av och tillförlitligheten beträffande de rent praktiska

resultaten. De allmänna naturförhållandena inom undersökningsområdet, vars

höjd ö. h. i regeln är obetydlig (de högst belägna delarna i medeltal 140

—

170 m ö. h.) karaktäriseras av ett klimat med någorlunda samma prägel som
man återfinner på motsvarande svenska breddgrader (södra \'ästerbotten m. m.)

Även landskapstypen företer i många avseenden likheter med det västerbott-

niska kustlandet: ett flackt, kalkfattigt urbergslandskap med ofta drumlinartade

moräner. Hela området faller nedanför marina gränsen.

Till en början berör författaren en del torvmarksfrägor av mer allmänt in-

tresse. Myrarna fördela sig på följande grupper:

1. >Flackmossar» (=trädlösa, blöta vitmossmarker med starr etc), av

hela torvmarksomrädet upptagande....' 30 %
2. »Myrar» (= fastare rismossar med martallar etc.) 45 »

3- »Kärr» 5 »

4. »Myrartade marker» (= skogbeväxta rismossar) : 15 •«

5. »Kärrartade marker (= skogbeväxta kärr) 5 »

Påfallande är kärrens resp. kärrartade markers sällsynthet. Häremot korre-

sponderar bland de torrare skogstyperna en överväldigande rikedom pä skogar

av Myrtilliis-ty^ (på gränsen mot Vacciniiim-iyp), medan däremot de örtrika

skogstyperna lysa med nästan fullständig frånvaro. Typiska högmossar saknas

totalt ; i Finland synas sålunda högmossarna — liksom i Sverige — vara ut-

märkande för sydligare breddgrader. Torvmarkernas lutning är i Österbotten

följaktligen relativt ensidigt utbildad. De som uppkommit genom igenväxning

av sjöar, uppvisa i medeltal endast c:a i,,^ m lutning på 1,000 m, d. v. s.

samma belopp som i Sverige äro kända frän Hälsinglands motsvarande torv-

20. SkogivHrdsföicningtns Tiihkn/t igsr. Serien B.
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markstyper. Lutningen hos andra österbottniska torvniarker n;ir vanligen

högre belopp, i undantagsfall ända till 12 m på 1,000.

Till frågor, som förf. mer ingående behandlat, hör torvmarksarealernas för-

delning. Som ett intressant resultat kan nämnas, att torvmarkerna, som i

medeltal uppgå till jämnt 50 "^ av hela landarealen, intaga större arealpro-

cent på högre nivåer, beroende på den längre tid, som stått torvbildningen

till buds i de områden, som tidigare uppstego ur havet. Sålunda finner

Backman:

])å o— 50 m ö. h 41,(3 "(, torvmarker

50— 100 » » 48,4 % »

>ioo » » » 55,0 % »

Däremot finner Backman icke något stöd för en från annat håll uttalad

tanke, att torvmarkernas utbredning och ymnighet skulle finna sin förklaring

av olikformig landhöjning. I detta sammanhang omnämnes, att de öster-

bottniska torvmarkerna ofta försumpas och tillväxa tack vare torvbildning i

utloppet. Även härutinnan stå resultaten i god samklang med hos oss kända
förhållanden, som påvisats t. ex. från södra Norrland.

Över torvmarkernas djupförhållanden meddelas en intressant utredning, varur

endast ett par siffror må anföras. 1 trakter, belägna på >>ioo m h. ö. h.,

är maximidjupet ofta nog 4^5 m, men understiger dock oftast 4 m; inom

trakter under 100 m ö. h. är maximidjupet ungefär 3 m men understiger

dock oftast 2,5 m.

En fråga, på vars besvarande förf. nedlagt mycket stort arbete, är den om
torvmarkernas höjdtillväxt. Härvid har tillämpats den s. k. Borggreveska me-

toden. Torvdjupet mätes frän tallplantornas rothalsar inuti torven och upp
till torvytan. Under förutsättning att rothalsen under plantans tillväxt ej ändrat

läge — förf. förebringar en kritisk utredning av ev. felkällor etc. — har så-

lunda den överlagrande torven bildats på den tid, som motsvaras av tall-

plantans ålder. Den sistnämnda måste i allmänhet bestämmas genom om-

sorgsfull mikroskopisk undersökning; den okulära uppskattningen, grenkran-

sarnas antal o. s. v. kunna ge de mest missvisande resultat. Backman fann

vid dessa undersökningar, att tallplantorna tåla en överväxning av torv i all-

mänhet intill 40 cm, pa synnerligen våta torvmarker endast 15 ä 25 cm och

på mycket torra myrar intill 60 cnii. De österbottniska torvmarkernas ytlager

ha under de senaste, 100 åren genom tillväxt höjt sig högst 35—60 cm.

I sista kapitlet behandlas frågan om torvmarkernas uppkomst. Backman
har, som många andra torvmarksforskare, gjort den — mot den populära

uppfattningen i viss mån stridande — erfarenheten, att man i allmänhet icke

kan se på en torvmarks ytvegetation, huruvida den uppkommit ur en sjö eller

icke, och att t. ex. förekomst av bladvass ingenting bevisar. Däremot med-
delas den intressanta iakttagelsen, att överallt, där klibbalen förekom inom
torvmarkernas laggpartier, kunde med torvborrets tillhjälp påvisas, att en sjö

tidigare intagit torvmarkens plats. Som ett av de viktigare resultaten av

dessa undersökningar hade slutligen tramgått, att endast på sin höjd 5 % av

Österbottens torvmarker uppkommit genom igenväxning av sjöar; det stora

flertalet ledde däremot sitt ursprung från försumpning av skogsmarker.

Bkrtii- E. Halden.
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Skogsskötsel.

Granskogens produktion og rentabilitet. Kn analyse av skogkonsulent

OvK Hasllnu. '['idsskrift for Skogbruk N:r 7—8 1921.

Förf. har bearbetat ett taxeringsmaterial, bestående av 1971 granprovstam-

mar, i avsikt att utröna stamformens betydelse för skogens produktionsresultat.

Samme förf. hur tidigare varit inne pä denna tankegäng, då han ville utreda

vilken slutenhet skogen borde ha för att få en viss formklass och sedan sätta

detta i samband med produktionsförhållandena. Nu meddelas hela siffer-

materialet dels i tabellform, dels vissa sammanställningar i grafiska tablåer. —
Äldern är för blädningsskogen, som är den normala typen i Norge, ett täm-

ligen främmande begrepp, och H.\sluni) vill på sätt och vis ersätta detta

med formklassen. Hans utredning går ut på att visa, att det ekonomiska
resultatet är vida bättre, om \i ha en hög formklass än då vi ha en låg, och
han anser, att de norska skogarna äro för glesa i sitt nuvarande skick, var-

för en förhöjd slutenhet och ett bevarande vid huggningarna av de mest

vällormade träden äro principer, som borde vinna mera beaktande än hittills.

Skogsteknologi.

Torkning av bränsle medelst rökgaser enligt ing. Otto Nordströms,
Sundsvall, patent. Sv. Papperstidning 1921, häfte 4.

Bränsleåtgången per enhet ånga kan genom minskning i vattenhalten hos

trätugg från 60 "o till 30 "i betydligt minskas, så att 714 m-i av den råa

flisen motsvaras av endast 500 m^ av den torra. För en fabrik med denna
dygnsförbrukning skulle besparingen per är uppgå till 70,000 mJ med ett

värde av 280,000 kr. (efter 4 kr. pr lm3 flis), under det att årliga kostnaden

för en torkanläggning beräknas stiga till 40,000 kr. excl. amortering. För-

utom den direkta vinsten i bränsle tillkommer den ökade avdunstningskapa-

citeten på- ångpannorna, vilken torde bliva 40 ä 50%.
Vid Matfors är en anläggning redan i gång och planer äro utarbetade

för Kramfors och Vallvik.

Den vid Kramfors planerade anläggningen består av ett inre och ett yttre

runt torn av perforerad järnplåt, mellan vilka torn flisen får sjunka under

torkningens gång. ()mkring yttertornet finnes ett murat omhölje. Gastill-

förseln sker medelst en fläkt, som frånseparerar de gnistor och fasta bestånds-

delar, som finnas i gasen. Från det inre tornet går gasen genom perfore-

ringen upp genorn flisen, varefter vattenmättad gas bortgår genom skorstenen.

Den råa flisen inmatas automatiskt i övre delen, utmatningen till ångpanne-

huset sker på samma sätt automatiskt. Omfattande säkerhetsanordningar ut-

föras till skvdd mot antändning.

G. K.

Våra bränslen, deras användning, pris och värde, -^v professor E.

Hlhendic K. Teknisk Tidskrift, veckoupplagan 1921, häfte 17.

Med hjälp av vår jords energitillgångar, särskilt vattenkraft och tbssila

bränslen, har människan ökat sin produktion av nyttigheter i en törut oanad
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grad, och därigenom Irambragt en materiell kultur, som man ännu för fä

århundraden sedan icke kunnat drömma om. Under de senaste åren har

emellertid produktionen av stenkol betänkligt minskats, läget i kulturländerna

har därigenom blivit bekymmersamt.
Enligt utredning av Kommerskollegium förbrukade vårt land år 191

3

">557>5'^'^ 'ön bränslen, räknade som stenkol. Fördelningen på olika bränsle-

sorter framgår av följande tabell

:

Rum>;uppvSrmning och hushållsbehov

Ångpanne- och motordrift för industri, han-
del, jordbruk m. m

Ugnsdrift

Järnvägsdrift

Fartygsdrift

Stenkol
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När så B. K. måste börja avveckla och ej längre behärskade förhållandena,

inträder en kolossal prisstegring. Inför dessa fakta faller det allt för hårda

klandret om B. K:s skuld till det höga vedpriset till marken.

Betydelsen av torrt vedbränsle framgår av fig. 2, i vilken sammanställts alla prov

å ved, som luider årens lopp utförts vid Statens Provningsanstalt, omfattande

olika vedslag med olika fuktighet, samt under olika form, såsom kastved, flis,

sågspån m. m. Av bilden framgår att vedens värmevärde = O vid en fuk-

tusaTi v.e. pr kg.

«•

fig. 2. Vedens elTektiva värmevärde vid olika fuktighetsgrader.

tighetshalt av 90 "„ . Den erhållna linjen visar, att värmevärdet hos fuktig

ved kan beräknas efter en ekvation, som lyder:

W,-
100

där Ify = eftektiva värmevärdet hos fuktigt bränsle.

W = d:o hos torrt bränsle, vilket kan sättas till 4,590 värmeenheter pr kg.

Wk = kalorimetriska värmevärdet hos torrt bränsle, vilket kan sättas till

5,190 värmeenheter pr kg.

/ = fuktigheten i procent.

Förutom värmeenheter vinnes också verkningsgrad varigenom vinsten blir

större än som framgår av fig. 2. Genom torkningen bli rökgaskvantiteterna

mindre och därför förbränningstemperaturen högre. Härigenom erhålles en

större värmeöverföring och mindre värmemängder i avloppsgaserna; varje

värmeenhet i bränslet blir så att säga bättre utnyttjad och vinsten av tork-

ning är sålunda tvåfaldig. G- K.
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Transportväsen och byggnader.

Om stängsel, tfr ett föredrag vid Svenska betes- och vallföreningens års-

möte av disponent Akk. J<ui himssux, Åtvidaberg, Svenskt land 1921,

häfte 8.

Virkesförbrukningen till stängsel utgjorde enligt undersökningar 1913 och

1914 i Västernorrlands län o,go kbm pr är och individ, enligt senare under-

sökningar i Jönköpings läns landsbygd o,so kbm. Efter medeltalet av dessa

siffror skulle inom hela landet förbrukas 3,460,000 kbm virke till stängsel

eller mer än hälften av samtliga trämassefabrikers produktion. Inom Jön-

köpings län beräknas ärliga stängselkostnaden till 18,^0 kr. pr betesdjur.

Huru då kunna åstadkomma billigare och mera virkesbesparande stängsel?

Våra vanligen förekommande stängsel äro för tunga. Det lättaste stängslet

erhålles vid begagnandet av virke endast till stolpar och för övrigt järntråd.

Stolpar 1 ,9 m långa av kärnfull ek (grövre grenar klyvas), lärk eller senvuxen

tall, nedsättas 0,73 meter ovässade i öppna gropar, och kilas med sten; avstånd

3 m. Linjen uppstakas och stolphål utmärkas noga. Staket av 3 släta galv.

järntrådar .spännas pä den sida av stolparna, där mesta betning förekommer,

alltså vid t. ex. en väg pä den sida som ligger från vägen. 1 krökar spän-

nes tråden på utsidan. Kör att motverka trådens slaknande insattes särskild

spännhake på 100 a 200 m:s avstånd. Understa träden sättes på 40 cm,

den översta på 1,10 m:s höjd frän marken. Stolpar av T-järn kosta 1,75

kr. pr styck efter 40 öre pr kg. Järntråd 4 mm 60 öre pr kg = 6 öre pr m.

I stället för 3 trådar användes r slana av långsmal gallringsskog, med 2

trådar 4 mm eller i träd 5 mm. Till fållor för smådjuren i mindre skog-

rika trakter synes enklast att använda stängselnät, t. ex. (lunnebo special-

stängsel 0,00 m högt, 70 öre pr m.

Efter 8. -kr. pr mansdagsverke, 60 öre st. tör ekstolpar, 50 öre pr st. för

rundslanor, 40 öre pr gärdsel, 17 öre ])r stör beräknas kostnaden pr meter:

Nyhägnad gärdesgård kr. 1,60

Gunnebo specialstängsel » i,

—

Staket med i taggtråd och 2 släta 4 mm galv.

järntrådar pä i'/--" T-järn » 0,85

Omhägnad gärdesgärd » 0,80

Staket med 3 släta 4 mm galv. järntrådar på trä-

stolpar » 0,5 5

Staket med 2 okluvna slanor på trästolpar 0,55

Staket med i okluven slana och i st. 5 mm galv.

järntråd på trästolpar » 0,50

Stängselfrägans A och O: lätta, men omsoigsfiiUt tipfsatta hägnader.

G. K.

Rationell arbetsledning inom flottningen. Av överingenjör Olok Karm -

Kri-i,. Flottningstidskrift i()2i. H. 1.

Den rationella arbetsledningen är en vetenskap, och som sådan bygger

den pä vissa orubbliga grundprinciper:

I. Varje arbete skall utföras efter en särskilt för just detta arbete utar-

betad verklig metod.
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II. ^';^rje arbrtaie utväljes systematiskt.

III. Arbetslcdaren skall handhava arbetarens utbildning och skolning.

1\'. Förtroligt och vänskapligt samarbete mellan ledning och arbetare.

Den rationella arbetsledaren inriktar sig således törst pä studiet av arbels-

leori och de anoidniiii^nr, som äro avsedda för arbetets utförande. I Sverige

liar hittills arbetsledning ansetts vara en kunskap, som utan vidare medföljer

utbildningen till något praktiskt yrke, men detta är en felbedömning av den

specialutbildades uppgift. .Vtt t. ex. göra en vacker och lyckad utstämpling

är en sak, som kräver en specialutbildad man, men att få den lämpligas/e

arbetaren att arbeta konliiiiieiliot och ekonomiakl vid drivningar,- det iir en helt

annan och helt ny uppgift. Pä detta senare område finnes en allvarlig brist

i undervisningsplanen hos våra högskolor och andra läroanstalter.

Den rationella arbetsledningens jirinciper äro tillämpliga även på timmer-

skiljning i allmänhet, såsom ex. anföres ett av förf studerat skilje, där en

del flottgods utsorteras och en del fortsätter. För vaije skilje borde finnas

ett gemensamt märke, ex. romersk siffra i stockändan, motsvarande stations-

namn vid järnvägstransport, sedan skogsmärken = adressatens namn. Redan
detta skulle i hög grad öka hastigheten, inskränka manskapsstyrkan och minska

felsorteringen. Tvärsortering, arbetarens placering i nedsänkt plåtristern

föreslås även.

Nu återstår att siudem arbetaren. Det kräves av honom i) uthållig nog-

grannhet: det är anlag för enformighet i arbetet, 2) skarp iakttagelseförmäga

:

det är förmåga att hastigt och säkert uppfatta vissa intryck, t. ex. skilje-

märke, 3) hastig reaktionslörmåga: det är att hastigt reagera mot ett visst

intryck, t. ex. ett flottningsmärke.

Med hjälp av psykotekniken, det är yrkesvalets vetenskap, kan lämplig-

heten för ett visst yrke avgöras, experimentet åskådliggöres i fig. i : tvä

])appcy lindrar äro instuckna i varandra och den inre rörlig kring ett cent-

rum. Omkring denna inre cylinder är klistrat ett band, i vilket flottnings-

märken äro uppritade. Pä den yttre fasta cylindern finnes ett fönster, så

])Iacerat att bilden av flottningsmärket tydligt blir synligt genom fönstret.

Arbetaren skall nu placeras framför apparaten och genom tryckning på en

kontakt »utsortera» vissa -märken . 'Piden, som förflyter mellan synlig bild

och tryckning, registreras, ävenså felsortering».

NYUTKOMNA BÖCKER.

.•\iiiiK, Thikk: .\vlöningstabeller. Praktisk handbok vid uträkning a\- av-

löningar. 3:e tillök, uppl Stockholm 1920. Alb. Bonnier. Pris 24 kr.

.\lmanack, 1922 års, med påminnelse om Skogen, Jakten och Fisket, samman-
ställd av Georg K. Risberc. 36 sid. -f-

60 sid. Ivar Wennbejgs Bok-

handel, Västerås.

\. .\RNoi,n, Otto och \Vallek, Krik; Lantmannens Fick-Kalender 1922.

iQide årg. Uppsala & Stockholm iq2I. Almtpist iK: Wicksells boktr.

(i distr.). 320 sid. Pris bunden kr. 4: 50.

Berc, Bengi : Fågelbilder. Första samlingen. Stockholm 1921. .Åhlén &
.Åkerlunds Förlags .A. -B. 64 sid., 51 fig. Pris kr. 1: 50.
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Betänkande med förslag till statsåtgärder för främjande av en ökad produk-

tion och användning av torvbränsle. Avgivet av 1916 års torvkommitté.

Stockholm 1921. Nord. bokh. 345 S.+ 199 s. bil. Pris 15 kr.

Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar på landet m. m. Avgivet

av 1920 års vägsakkunniga. Stockholm 1921. Körd. bokh. 184 s.

Pris kr. 3: 50.

Betänkande avgivet av de jämlikt nådigt bemyndigande den 30 juni 1920
tillkallade sakkunniga beträffande domänverkets organisation och avlönings-

förhållanden m. m. I. Utredning och förslag beträffande definitiv löne-

reglering, -provisoriska pensionsbestämmelser och vissa organisatoriska

spörsmål vid domänverket. Stockholm 1921. 175 sid. 4:0.

Betänkande ang. verkningar av lagstiftningen till förekommande av vanhävd

å viss jord i Norrland och Dalarna. Stockholm 192 1. 339 sid. 4:0.

Pris 6 kr.

Brusewitz, Hugo: Nordisk papperskalender 192 1. Under medverkan av

sekreteraren för svenska trämasse- och cellulosaföreningarna. Göteborg

1921. H. Brusewitz A. -B. 348 sid.+ i karta. Pris inb. 18 kr.

Ekelöf, J. A.: Jägarblod. Noveller med motiv ur djurlivet. .\.-B. Chclius

& C:o, Stockholm 1921. Pris kr. 4:50.

Elgstrand, Axel: Dikningstabeller (bottenbredd 0,3 mtr och djup 0,4—2 mtr).

Umeå 1921. 8 sid. Förf. eget förlag (adr. Hällnäs). Pris kr. 1:50.

Erdtman, o. Gunn.\r E.: Pollenanalytische Untersuchungen von Torfmooren

und Marinen Sedimenten in Siidwest-Schweden. Uppsala 192 1. 173

sid. II planscher.

Eriksson, ]. ^'.: Isläggning och islossning i Sveriges insjöar. (^ledd. frän

Statens Meteorologisk-hydrografiska anstalt. Bd i, n:o 2). Uppsala k; 2 o.

95 sid. 4:0. 17 fig. Pris 10 kr.

Friesendahl, Elof: Bland björnar och annat vildt. Skildringar från norr-

ländska storskogar. Stockholm 191 1, Ears Hökerbergs förl. 176 sid.

Pris kr. 5: 75.

Förordningen, Kungl., om automobiltrafik d. 30 juni 1916 ävensom andra

författningar rörande automobiltrafik. Med anmärkningar och sakregister

utg. av Axel Schotte. 2:a uppl. med ändringar utkomna före d. i mars

1921. Sthlm 1921. P. .\, Norstedt &: Söner. 143 sid. Pris bunden

kr. 5: 7 5-

Handlingar till l.antbruksveckan år 1921. Stockholm 1921. 533 sid. Pris

20 kr. Innehåller bl. a.: Stängsel frågan av A. Joachimsson, sid. 131—
140; Reflexioner med anledning av exkursionen å Oster-Rekarnas hä-

radsallmänning av j. A. .\milon, sid. 397—405.

Hoi.MK.\CK, Åke: Statlig eller enskild drift? Sveriges Industriförbund. .\vd.

småskrifter, n:r 19. 74 sid. Pris kr. i: 50.

Hubendick, E.: Våra bränslen, deras användning, pris och värde. (Ingenjör-

vetenskapsakademiens Meddelande N:r 6). Stockholm 1921. 38 sid.

Pris 2 kr.

HotiBOM, A. G.: Nivåförändringarna i Norden. Ett kapitel ur den svenska

naturforskningens historia. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-

samhälles Handlingar. Fjärde följden XXI: 3. Göteborg 192 1. 163

sid. Pris 8 kr.
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J[ohnsso]n, r[i;nR]: Loushultsbranden. Några skildringar från den stora skogs-

branden 1921. Oiisby. Ungdomsstjärnan. 88 sid. Pris 2 kr.

Jonsson, Tor: De nya grunderna för fastighetstaxering av skog. (.Vvtryck

ur Skogen 1921). Sihlm. Sv. Skogsvärdsf. förlag. Pris 50 öre.

Kalender över svenska lantbruket 1921. 13:6 årg. Pä uppdrag av K. Lant-

bruksstyrelsen utarb. av Gust.41- Wiksixl. Stockholm 1921. P. A. Nor-

stedt & Söner. 1S3 sid. Pris kr. 5:50.
LoNc, William J.: Skogarnas lustspel. Bern. övers, av Jane I.iiuibhui. Sthim

1921. Hugo Gebers förlag. Sami. I, 196 sid., pris kr. 4: 50, saml. II,

150 sid., pris kr. 3: 75.

LfNDiiKRii, Joh.\n: Pappersmasseindustrien. (Natur och kultur n:r 6). Stock-

holm 1921. 115 sid. Pris bunden kr. 4:50.
Mkl.\ndf,r, K.\ri. H. a.: Ligninundersökningar. III. Om sulfitlutens me-

delst koksalt utsaltbara svavelhaltiga ligninsyror. Medd. från Pappers-

massekontoret, n:r 34. Stockholm 1921. 29 sid. 7 fie.

— Ligninundersökningar. iV. Om sulfitlutens medelst koksalt utsaltbara

svavelhaltiga ligninsyror. Medd. från Pappersmassekontoret, n:r 35.
Stockholm 1921. 23 sid.

X VNNEsoN, LuDvu; och Zachrison, .Arvid: Lantbrukskalender är 1922. Sjunde

årgången. Stockholm 192 1. C. K. Fritzes bokförlags aktiebolag.

88 -f 96 + 88 sid. Pris bunden kr. 4:75.
Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt H 18. Stockholm 192 1.

40 + 35° sid. 89 fig. Pris 9 kr. Kart. 10 kr^

Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt. H. 18. Stockholm 192 1.

N:r 4. Petrini, Sve.n : Stamformsundersökningar. En sammanfattande ana-

lys av norrländskt tallmaterial med avseende på de faktorer, som be-

stämma noggrannheten vid a])tering på rot. 56 sid. 12 fig. Pris 2 kr.

N:r 5. SiALFKiT, M. O.: Till kännedomen om förhållandet mellan solbla-

dens och skuggbladens kolhydratproduktion. 60 sid. och 16 fig. Pris 2 kr.

N:r 6— 7. Tr.u;ärdh, Ivar: Skogsinsekternas skadegörelse under är 1918.

Spessivtseff, Paul; Bidrag till kännedomen om splintborrarnas näringsgnag.

46 sid. och so fig. Pris 2 kr.

Samzeliis, Hlgo: I björnskog och vargspär. Jakt- och naturskildringar.

Stockholm 1921. Åhlén & Åkerlund. 192 sid. Pris kr. 5:50.

Seknander, Rutger: Naturminnesmärken och naturskydd. (Studentfören. Ver-

dandis småskrifter n:r 138). 2:a genomsedda uppl. 34 s. Pris i kr.

Skogshögskolans katalog. Höstterminen 192 1. Stockholm 192 1. 28 sid.

Socialstyrelsen: Arbetstiligång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk

år 1920. Sveriges officiella statistik. Socialstatistik. Stockholm 192 1.

94 sid.

Statens meteorologiska-hydrografiska anstalt. Årsbok 2. 1920. V. Hydro-

grafiska mätningar i Sverige. Stockholm 1921. 34 sid. 4:0 + plansch.

Pris 7 kr.

Ströskrifter, Skogsvårdsstyrelsernas. Stockholm 1921. Sv. Skogsvärdsfören.

förlag.

3. Leijonhlfvid, Walter: Skogens föryngring. 16 sid. 6 fig. Pris

50 öre.

4. Grenander, Tell: Sådd och plantering av skog. 16 sid. 8 fig. Pris

50 öre.
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SiTNnnLAD, Gunnar: Yarmeproblem inom celhilosaindustrien. (Ingenjörsveten-

skapsakademiens meddelande n:r 4). 32 sid. 4 kart. Sthlm i()2i.

A.-B. Svenska Teknologförenings förlag. Pris kr. 2; 50.

Tamm, Or.oF: Om jordmånen i det nordsvenska barrskogsomrädet. (Utdrag

av förf:s avhandling : Markstudier i det nordsvenska barrskogsområdet».

Skogliga rön ur Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt n:r i.

Dec. 1 92 1. 19 sid. 3 fig. Pris 50 öre.

Ti.MHERG, Gustav: Kortfattad väderlekslära. i. Om väder och vind. (Stu-

dentföreningen Verdandis Småskrifter 237). Stockholm 1921. Alb.

Bonnier. 50 sid. Pris i kr.

Wahlberg, H. E.: Kemiska undersökningar å svensk tall och gran. (Medd.

från Pappersmassekontoret n:r 36). Stockholm t 921. 55 sid. 16 fig.

WiBKCK, Edvard : Några nya skogsodlingsredskap. Statens Skogsförsöksan-

stalt. Flygblad n:r 23. 11 sid. 6 fig. Pris 30 öre.

Västra Sveriges Skogsvärds-förbunds Årsskrift 1921. Uddevalla 1921. 37
sid.

Översikt över det allmänna ekonomiska och sociala läget. Utarb. inom
Kommerskollegium och Socialstyrelsen med anlitande av särskilt till-

kallade sakkunniga. X:o 2. Storkholm 192 1. 76 sid. Pris 75 öre.

Barm, Ac.nar: Skogtaksationslcere. 4:de Utgave- Kristiania 191 1. Gnm-
dahl & Sons forlag. 200 sid. 31 fig.

KjANES, O. T.: A short review of agriculture and forestry in Xorway and of

official eftbrts for their advancement. (Issued by the Departm. of Agri-

culture). Kristiania 1921. Gröndahl & Son. 64 sid.

Beretning om Norges Landbrukshoiskoles Virksomhet i Budgetaret fra i:.ste

juli 1919 til 3o:te juni 1920 ved Haakon Isaachsen. Kristiania 1921.

Innehåller bl. a. Skogbruket ved J. G. ISohmer, s. 133— 143.

Brknner, Widar : Studier över \ egetationen i en del av västra Nyland och

dess förhållande till niarkbeskattenheten. Geologiska kommissionen i

Finland. Geotekniska meddelanden n:r 32. 105 sid. 8 fmk.

BkdWN, I,. L. : Canadian Sitka Spruce its mechanical and physical properties.

Departm. of the interiör, Canada. Forestry Branch. Bull. n:r 71.

Ottawa 1 92 1. 39 sid. 20 fig.

Chanceree: Precis de botani([ue foresticre et biologie de larbre. Paris 192 1.

191 sid. Pris 18 fr.

Cdi.LETT, R.: Norges fugle ved Örjan Oisen. Under medvirkning av A.

Landmark. Kristiania. H. Aschehoug &: C:o. I. 596 sid., II. 610

sid. III. 415 s. med billeder. Pris 85 kr., inb. 100 kr.

Ei.FviNG, Östen : Om anskaffande av kolonisationsjord. (Kolonisationsfrågor

n:r i). Helsingfors 1921. H. Sch. Ab. 34 s. 3 kr.

EvERiiT, John S. : Working Plan for a Communal Forest for the Town of

Ithaca. New York. Published by the Cornell University Agricultural

Experiment Station Ithaca. Bulletin 404. New York 1921. s. 56— 99
och 15 illustr.



tig.
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Mitteilungen uber die \Virtsi:haftsergebnisse der Braunschweigischen Forstver-

waltung fiir das Jahr 1910— 1920. Braunschweig 1921. 56 sid. fol.

Razous, Paul, Les scieries et les machines å bois. 3. ed. Paris 192 1. l.i-

brairie Uunod. 339 sid. 151 fig. Pris 30 fr.

Report of the Director of Forestry for the fisral year ended march 31 1920.

Ottawa 1921. 40 sid.

Roth, August: Die Vegetation des Walenseegebietes. (Pflanzengeographische

Kom. d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft. Beiträge zur geobot. Landesauf-

nahme 7). Ziirich 1919. 60 sid. + 1 karta. Pris 3: 50 fr.

Skovgaard, P. : Den sorte Stork, sserlig i Danmark. Yiborg 1920. I-örf-

förlag (adr. Mogensgade 32). Pris 5 kr.

^VEDEr.L-NEERGAARD, J.: Svenstrup. Et sjsellandsk (iods' Historie. Kjoben-

havn 192 1. Vilhelm Tryde i kom. 342 sid. 4:0 med 60 planscher

och 2 kartor. Innehåller bl. a.: Frits Heide. Skovene i aeldste og

feldre Tid. s. i— 17 samt Frants Muus: Skovene efter 184g, s. 18

—

5.

V

»TRÄVARUMARKNADEN

Utan gensägelse har trävarumarknaden under de senaste månaderna av året

varit livlig. Försäljningar ske allt fortfarande för prompt skeppning till för-

bättrade priser, och efterfrågan, åtminstone för goda specifikationer av bättre

märken, torde nästan vara starkare än leveransförmagan. Det förljudes att

en del fullt tillfredsställande ofterter för Nederbottensvaror icke kunnat accep-

teras, på den. grund att vederbörande avlastare icke kunnat åtaga sig vidare

skeppning för denna höst. Den period av mild väderlek, som avlöst den

starka kölden under sista delen av oktober och stor del av november, har

gjort att skeppningar under den sista tiden kunnat pågå tämligen obehindrat

från Härnösand och söderut. Skeppningarna hava varit och äro fortfarande

synnerligen livliga frän Nederbottenshamnarna.

I avseende å affärerna för innevarande år är av intresse, att etterfrågan

på scantlings blivit något bättre än tidigare. För furuscantlings har bjudits

£ 12 fob, ett visserligen ej sä synnerligen förmånligt pris men dock avsevärt

bättre än tidigare offererade. Då scantlings tidigare varit åsidosatta, torde

priset mest vara att betrakta som en lovande början.

Försäljningarna för 192 1 omfatta nu c:a 525,000 stds, och avskeppning

sker i rask följd. Kndast om hamnarna i nedre Bottenhavet hastigt stängas

av is, torde någon avsevärd del av det försålda komma att kvarligga.
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Största intresset rör sig för närvarande om utsikterna för nästa års marknad.

Därvid är att anföra affärer till följande foli|)riser:

pil Spatiini för o/s funiplankt>r, £ 25

> 8" batlens ,119
,- " " ^" • , . » '7

från Umeå, Härnösand och Nederbotten.

på Eiiypten från (horboltcn för o/s furuplankor, £ 25: —
9" furubräder, » 27:10

' 7"furubaticns, > I 7: —
» I 2 X 3" furu, » 14: —

pä Holland från Sundswill

för i'/o"xil" gran, lloriner 300
> iV,"x 9" > • • 250

-

> X 7" » , ^ 190

» >: 5'/..." 'S: 5" ' >50

1 )c anförda priserna äro ju ej på långt när sådana, som skulle vara erforderliga

med hänsyn till avlastarnas självkostnader. Men det måste ju å andra sidan

sägas, att de innebära en avsevärd förbättring från de tröstlösa förhållanden

som rådde, dä marknaden öppnades sistlidne september.

Beträffande den politik, som nu bör föras i avseende å priserna, råder rätt

så delade meningar. Åtskilliga avlastare anse att skäl finnas för att kraftigt

driva priserna i höjden, andra förmena återigen att försiktigheten bjuder att

ej ställa fordringarna för högt. Senare meningen torde nog hava goda skäl

för sig. Tillräckligt färskt borde ligga i minnet, huru de höga priserna i

början av året, visserligen i förening med andra faktorer särskilt den allmänna

depressionen, åstadkommo att marknaden helt stoppade. Därav följde nervositet

hos säljarna och till sist ett prisfall, som saknar motstycke i vår trävaru-

handels historia. Ett återupprepande av denna prisrörelse skulle helt säkert

fullständigt ruinera våra avlastare utan undantag.

Vinterns avverkningar torde av allt att döma komma att omfatta ungefär-

ligen hälften av det normala. Utsikterna synas vara gynnsamma, i det att i

allmänhet taget marken är väl underfrusen och om snömängderna ej bliva

allt för stora, utdrivningarna för den skull böra bliva bekväma. Arbets-

lönerna torde i stort sett bliva ungefär hälften av dem som gällde imder

1920— 21 års \inter.



Stockholms jägmästareklubb hade fredagen den 4 november sin första

sammankomst för inneviirande säsong. Av de därvid föredragna styrelse- och

revisionsberättelserna framgick, att klubben under året räknat 68 st. medlemmar
samt att 5 diskussionsaftnar och i exkursion anordnats. 1 oljande föredrag ha hål-

lits: Jägmästare Alfr. "Wigelius: »Skogssällskapets mål och utveckling»
; jäg-

mästare Sven Petrini: »Nyare erfarenheter om Wagnerblädningens tillämp-

ning); jägmästare Axel Schakd: »Intryck frän en studieresa till U. S. A.»;

överjägmästare Uno Wallmo: »Om blädning»
;
jägmästare Kdw. Wiheck: »Kort

överblick över Norrlands viktigare skogsföryngringsproblem jämte diskussion

av de sätt, vilka synas ändamälsenligast föra till deras nöjaktiga lösning»

samt professor Tor Jonson: »De nya grunderna för fastighetstaxering av skog.»

Klubben hade den '/,(, 1921 en behållning av 296:67 kronor.

l''ull och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

Till styrelse för tiden 192 1 "/,„ 1922 omvaldes byråchefen friherre Th.

Hermelin, ordf, överjägmästare And. Holmgren, v. ordf., länsjägmästare E.

Hedemann-(;ade, sekreterare och skattmästare, skogschefen Wilh. Strandberg,

klubbmästare och professor Tor Jonson. 'I'ill revisor omvaldes likaledes jäg-

mästare Hj. Modigh.

Årsavgiften för innevarande år fastställdes till 5 kronor.

Sedan föreningsangelägenheterna genomgåtts, höll byråchefen C. G. Cassei.

föredrag om: Domänstyrelsens förslag till lag ang. värd av enskildes sko-

gar». I den därpå följande diskussionen yttrade sig hrr Lothigius, Cassei,

Carlgren, Schager, Jonson, Hedemann-Ciade, Liibeck, Nyblom och Hermelin.

Fredagen den 16 dec. hade klubben ånyo sammanträde ä Restaurant Riche,

varvid professor A. Wahlurkn inledde frågan om den praktiska utbildningen

vid Skogshögskolan. I den därefter mycket livaktiga diskussionen yttrade sig

utom inledaren hrr 1'. O Welander, Lundberg, Hedeman-tlade, Tor Jonsson,

Chatillon-Winbergh, af \VåhIberg, Ringstrand, Aminoff, Petrini och Hermelin.

Skogsveckan 1922 är utsatt att äga rum 20— 24 mars med allmänt sam-

manträde den 20 mars. Eventuellt komma en del föreningars sammanträden
att börja redan i slutet av föregående vecka d. v. s. under Lantbruksveckan.

Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte blir den 21 mars 1922.

Tvenne stora stipendier för skogsforskning. Skogshögskolans styrelse

har ledigtörklarat t\enne stijjendier ä vartdera 10,000 kr., vilka ställts

till styrelsens förfogande från »Knut och .\lice Wallenbergs stiftelse.» Stipen-

dierna avse sådana studier inom skogshanteringen, som kunna antagas leda till

förbättringar av äldre metoder eller skapa nya uppslag till gagn för skogshan-

teringen. Stipendiat är skyldig att inom tid som styrelsen efter förslag av

den sökande vid stipendiums utdelande bestämmer, i tvenne exemplar avlämna

skriftlig berättelse om genom hans studier vunna resultat m. m. .\nsökan om
stipendium skall före den 20 januari kl. 12 pä dagen vara ingiven till ord-

föranden i Skogshögskolans styrelse amiralen m. m. A. Lindman. Västra Träd-

gärdsgatan 7, Stockholm.
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Reglering av vissa befattningar hos skogsvärdsstyrelse. Doiiuinstyrelsens sUrivcUc

ull samtliga skogsvärdsstyrelscr Jen 7 dcc. 1921.

Jämlikt nådiga kungörelsen den 2 oktober 1920 (n:r 650 angående godkännande av reg-

lering av vissa i kap. VII av reglementet för statens anstalt för pensionering av folkskollä-

rare med fl. den 31 deccmlier 1919 (n:r 878) avsedda befattningar skall Kungl. domänsty-

relsen beträffande befattningshavare hos skogsvårdsstyrilscr godkänna sådan reglering som
omförmälcs i § 5 niom. a i nämnda reglemente.

Regleringen skall avse

:

i) behörighetsvillkor;

2) den ordning i vilken befattningens innehavare tillsattes och entledigas;

3) tjänstgöringens art och omfattning; .samt

4) minimiavlöning.

Domänslyrelsen har från vissa skogsvärdsstyrelser emottagit förslag for godkännande om
reglering av ifrågavarande art, vilka till sin innebörd äro avsevärt skiljaktiga. Enär domän-
styrelsen anser, att likhet mellan dessa regleringar bör råda, har Styrelsen för åvägabrin-

gande av sådan likhet funnit skäl besluta, att här nedan angivna reglering, i vad den icke

i visst fall kan strida mot givna nådiga stadganden, skall tillsvidare, beträffande länsjäg-

mästare^ biträdande länsfägmåstare ofh därmed jämställda tjänstemän samt länsskogvak-

tarCy gälla i de fall skogsvårdsstyrelse önskar för sina befattningshavare göra framställning

om pensionsrätt hos statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. Vad angår
ö>Tiga hos skogsvärdsstyrelse anställda befattningshavare såsom kainrerare, kassör, expedi-

tionsbiträde ni. fl. anser sig domänstyrelsen icke för dem kunna besluta om reglering, förr-

än styrelsen från vederbörande skogsvärdsstyrelser erhållit närmare uppgift å bofaltningarnas

art, huru\ida de äro manliga eller kvinnliga o. s. v.

1

)

Behörighetsvillkor.

Ifråga om länsjägmästare gäller vad i nådiga förordningen angående skogs\'årdsstyrelser

är stadgal.

För biträdande länsjägmästare eller därmed jämställd tjänsteman må samma liehöris,'-

hetsvillkor gälla som beträffande länsjägmästare.

Till länsskogvaktare må antagas den, som genomgått lärokurs vid statens skogsskola eller

eljest visat sig lämplig för sådan befattning.

2) Den ordning i vilken befattningens innehavare tillsättas eller entledigas.

Då länsjägmästare — eller biträdande länsjägmästare eWer därmed jämställd befattnin"
är ledig, låter vederbörande skogsvärdsstyrelse genom kungörelse i allmänna tidningarna
tillkännagiva, att sökande äger att inom trettio dagar, räknat frän den dag, kungörandet
sker, ingiva sin ansökning med bifogade tjänsteförieckning och betyg till skogsvårdssty-
relsen, vilken å befattningen anställer den av de sökande, som ifråga om förtjänst och skick-
lighet är mest framstående. Anställning av länsjägmästare sker för minst 3 är i sänder
med ömsesidig uppsägningslid av minst 6 månader. Anställning av biträdande länsjäg-

mästare eller därmed jämställd befattningshavare sker för minst i år i sänder med ömse-
sidig uppsägningstid av minst 6 månader.

Länsskogvaktarebcfattning tillsättes av skogsvärdsstyrelse efter kimgörelse i erforderlig
utsträckning eller ock under hand. Anställning av länsskogvaktare sker för minst i år i

sänder med ömsesidig uppsägningstid av minst 6 månader.
Pensionsålder skall, i likhet med vad förhållandet nu är och framdeles torde komma att

bliva meil motsvarande befattningshavare i domänverket, vara 6$ år, med undantag för

sådana fall, vid sjukdom o. d., där nedsättning i denna ålder, efter grunder motsvarande
'de för domänverkets befattningshavare gällande, må ske.

3) Tjänstgöringens art och omfattning.
Länyägmästare, biträdande länsjägmästare och därmed jämställd befattningshavare mä.

med iakttagande av gällande lagar och förordningar, utöva tjänstgöring till den art och om-
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fattning vederbörande skogsvårdsstyrelse bestämmer; så ock länsskogvaktare, dock alt den

tjänstgöring, som ålägges länsskogvaktare icke må avse annat arbete, än dylik befattnings-

havare är fullt skickad alt ulföra med hänsyn till sina kvalifikationer och den tjänstemanna-

ställning han intager

4) Minimiavlöning.

Minimiavlöning (inclusive hyresbidrag) ^^kall utgöra för: länsjägmäsiare: 6.500 kronor

med tre älderstillägg a 500 kronor efter respektive 3, 6 och 9 års väl vitsordad tjänstgö-

ring; biträdande länsjägmästare : 3,500 kronor med tre ålderstillägg ä 200 kronor efter

respektive 3, 6 och g års väl vitsordad tjänstgöring; länsskogvaktare: 2,000 kronor med
fyra ålilorslillägg a 125 kronor efter respektive 3, 6, 9 och 12 års väl vitsordad tjänst-

göring.

Angående av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län väckt förslag om åtgärder
till skydd för eken; <lom;instyreelsens und. utlåtande den 30 nov. 1921.

Genom nådig remiss den 4 maj 192 1 anbefalld avgiva förnyat ullätande angående av

skogsvärdsstyrelsen i Södermanlands län väckt förslag om åtgärder till ekens skyddande,

får domänstyrelsen, med remissaktens återställande i underdånighet anföra följande.

Såsom domänstyrelsen i sitt underdåniga utlåtande i delta ärende den 23 februari 1921

framhållit, torde det ur enbart ekonomisk synpunkt knappast vara motiverat att införa en

undantagslagstiftning för ekens skyddande. Om också behovet av ekvirke ej helt och hållet

kan fyllas av i vårt land befintliga förråd av detta trädslag, torde del icke erbjuda några

svårigheter att genom import därav tillförsäkra inhemska förbrukare erforderliga mängder,

vilket också torde kunna ske med ekonomisk fördel. Ekens behov av skydd måste därför

anses huvudsakligen föreligga ur naturskyddssynpunkt.

Professor Hesselman har i sitt yttrande den 20 sistlidna april påpekat, att ekens behov

av särskilt skydd är högst väsentligt olika ej blott inom olika landsdelar utan även på olika

markslag. Då eken, som domänstyrelsen i förut åberopat utlåtande anfört, numera förekom-

mer huvudsakligen i smärre bestånd eller dungar eller gruppvis inblandad i andra skogs-

samhällen, skulle professor Hesselmans förslag om sakkunnig undersökning för varje land-

skap av viss ek- eller annat ädelt trädslags törekomsts förklarande för »ekyddsskog» med-
föra ett synnerligen omfattande och tidskrävande förfaringssätt, som i praktiken bleve ytterst

svårt att tillämpa.

Den av Hesselman åberopade 9 § av 191 1 års skogslagstiftningskommittés förslag till

lag angående vård av enskildes skogar, vilken paragraf skulle motsvara skyddsskogslagen

av den 24 juli 1903 i utvidgat skick, avser utslutaiide att bevara sådana skogar, där på
grund av naiurförhällanden av olika slag en oförsiktig avverkning anses kunna försvåra eller

omöjliggöra återväxt av skog över huvud laget. Begreppet skydsskog har däri givetvis en

annan innebörd än vad därmed skulle avses, om lagligt skydd skulL' lämnas vissa trädslag

mot avverkning i allmänhet. Det synes olämpligt att under nyssnämnt lagrum förena tvenne

principiellt åtskilda ändamål.

Domänstyrelsen anser för sin del att professor Hesselmans förslag till ekens skyddande

skulle medföra betydande svårigheter och ur rent skoglig och ekonomisk synpunkt knappast

vara berättigat. Reliktförekomster av ädla lövträd i Norrland och annorstädes torde i de

flesta fall kunna bevaras genom lag om naturminnesmärkens fredande.

Domänstyrelsen håller fortfarande före att en, särskilt genom skogsvårdsstyrelsema lämp-

ligt bedriven upplysningsverksamhet rörande ekens och andra ädla lövträds uppdragande på
härför lämpliga lokaler samt värdande, bör lämna fraingångsrikt resultat. Styrelsen anser

sig finna stöd för denna uppfattning i det ökade intresse i allmänhet för skogarnas rätta

skötsel, som skogsvårdsstyrelserna i olika delar av landet under deras gångna verksamhet

ansett sig ha kunnat konstalera.
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ANSLAG AV MEDEL.
Ang. lan till skogsstatens förvaltande personal för inköp av motorcyklar m. m

Niidigt brev till ilomänstyrelsen ilen :8 nov.

l'a därom av domänsiyrelsen i skrivelse den 7 november 1921 gjord framställning be-

myndigar Kungl. Maj:t domänstyrelsen att av domänfondens avkastning för är 1922 använda

ett belopp av intill 50,000 kronor för att därav till skogsstatens förvaltande personal för

inköp av motorcyklar, automobiler eller andra motorvagnar avsedda för resor i tjänsten ut-

lämna lån till ett belojip av högst ' 3,000 kronor för varje att återbetalas inom loppet av

fem år och löpande med sex procents ränta samt mot säkerhet, som av domänstyrelsen kan

godkännas.

Ang. anvisande av medel för utgivande av en andra upplaga av professor A. N.

H. Wahlgrens handbok i skogsskötsel. Kungl. brev till statskontoret den 18 nov.

Hos Kungl. Maj:t har professorn vid skogshögsskolan A. N. H. Wahlgren hemställt, att

för nedbringande av priset för den av honom utarbetade andra upplagan av boken »Skogs-

skötsel, handledning vid uppdragande, vård och föryngring av skog» mätte medgivas ett

anslag å 5,000 kronor av statsmedel att ställas till P. A. Norstedt och Söners förlags dis-

position.

Till följd av särskilda remisser !ia\'a utlåtanden i ärendet avgivits den 3 oktober 192

1

av domänstyrelsen och den 2 november 1921 av statskontoret.

Kungl. Maj;t beviljar för ifrågavarande ändamål ett belopp av 5jO°° kronor alt till 1'. .\.

Norstedt och Söners förlag utgå, imder villkor att förlaget förbinder sig att för den om-
nämnda boken vid försäljning genom förlaget betinga sig ett pris av hö>;st 23 kronor för

obundet och högst 26 kronor fur bundet exemplar; och anbefaller Kungl. Maj:t härigenom
statskontoret att, dä boken utlämnas till försäljning, pä rekvisition, till nämnda förlag, ut-

anordna dels ett belopp av ettusenfemhundra kronor frän det under nionde huvudtiteln upp-

fönla anslag ä 35,000 kronor till skogshushållning i allmänhet (1921: IX F 8) dels ock ell

belopp av tretusenfomhundra kronor frän nionde huvudtitelns allmänna besparingar.

CIRKULÄR.
N:r 11, ser. A. Till den förvaltande skogspersonalen ang. uppgifter vid förestående

utarrendering av ecklesiastika löneboställen; givet den 8 september 192 r.

N:r 12, ser. A. Till den förvaltande skogspersonalen ang. förvaltningen av eckle-

siastika löneboställen tillhörig utmark (avrösningsjord), som icke ingår i skogs-
indelning; givet den 8 september 192 1.

N:r 13, ser. A. Till skogsstatens förvaltande personal ang. försäljningar, avslutade

av Kungl domänstyrelsen och beträffande vilka likvid erlägges direkt till styrel-

sen; givpt den 22 oktober 1921.

N:r 14, ser. A. Till den förvaltande personalen vid domänverket ang. förändrade
pris å papper och kuvert; givet den 24 oktober 1921.

N;r 5, ser. B. Till samtliga befattningshavare vid domänverkets lokala förvaltning ang.

hyra för bostad, upplåten till befattningshavare vid domänverket; givet den 17 ok-

tober 1 92 1.

N.r 6, ser B. fill skogsstatens personal ang. ersättning för läkarvård; givet den

31 oktober 1 92 1.
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CIRKULÄRSKRIVELSER.
Nr 23 år 1921. Ang, uppgifter till olycksfallsstatistiken. liU den förvaltande

personalen vid domänverket.

Sedan riksförsSkringsanstalten — i och för utarbetande av för den sociala olycksfallsför-

säkringen erforderlig statistik över olycksfall i enlighet med Kungl. brevet den 21 december

ig 1 7 angående olycksfallsstatistikcns utarbetande — hos Kungl. domänstyrelsen anhållit om
uppgift å antalet årsarbetare, som under år /pjo varit anstiillda hos Kungl. styrelsen och

underlyilande myndigheter såsom skogsstaten, statens skogsskolor, forts.ättningsskolan vid

Kloten, skogshögskolan samt statens skogsförsöksanstalt, får Kungl. styrelsen härigenom an-

moda vederbörande arbetsgivare inom domänverket att ä här bilagda blanketter lämna er-

forderliga uppgifter under iakttagande av å blanketterna tryckta anvisningar.

Särskilt vill Kungl. styrelsen erinra dels därom att uppgifterna böra avse alla hos do-

mänverket fast eller tillfälligt anställda tjänstemän, biträden, kroppsarbetare och övriga, som
äro att betrakta som arbetare i olycksfallsförsäkringslagens mening, dels ock därom, alt för

de olika avdelningarna av verksamheten uppgifter lämpligen böra avgivas var för sig.

Uppgifterna btira vara insända till Kungl. styrelsen föreden 15 december innevarande är.

N:r 24 år 1921 Ani;. erläggande av skatt liU samtliga revirförvaltare, den 2

dec. 1921.

lieträffande erläggande av skalt i enlighet med Eder tillställd kronodebetsedel .är att

iakttaga följande:

Kör statens domäner skall numeia erläggas bevillning för såväl fast egendom som in-

komst. Dock skall givetvis icke inkomst- och förmögensskatt erläggas.

Då fastighet är utarrenderad och enligt kontraktens bestämmelser arrendator är skyldig

svara för alla skatter och onera, som belöpa sig pä fastigheten, har skatt hittills icke blivit

påförd kronan. Numera är dock kronan skattskyldig för inkomsten från domänen, d. v. s.

för arrendet med avdrag av kostnaderna för fastigheten.

För skogsdomänerna har revirförvaltare sålunda alt erlägga skatten med å debetsedeln

upptaget belopp, vilket bör överensstämma med avgiven deklaration samt med taxerings-

värdet.

Vid erläggande av skalt för jordbruksdomänerna torde i vissa fall en del svårigheter

uppstå, .Sålunda hava debetsedlar för jordbruksdomäner, avseende inkomst i form av arrende,

vilken icke av revirförvaltare deklarerats, tillställts revirförvallare, i stället för den som av-

givit deklarationen, d. v. s. i de flesta fall länsstyrelserna. Såvida tiden det medgiver, böra

dessa debetsedlar översändas till länsstyrelserna för utanordning, i annat fall av Eder be-

talas och bokföras på sätt nedan angives. I vissa fall torde av revirförvaltare deklarerat

inkomstbelopp från skogen hava blivit för beskattningen sammanfört med inkomst frän jord-

bruksdom.änen ä en och samma debetsedel. Även i detta fall torde debetsedeln böra in-

sändas till länsstyrelsen för utanordning, varvid dock bör ä sedeln antecknas, att även in-

komst från skogen ingår i taxeringen. I annat fall bör sedeln av Eder betalas, men bör

även i detta fall antecknas vad som i enlighet med Eder deklaration bör belöpa på skogen

och vad som hör till jordbruksdomänen för att kontroll ä riktigheten av den jordbruksdo-

mänen påförda skatten skall kunna åvägabringas ävensom för omföringen av det av Eder
utbetalla beloppet till jordbruksdomänerna.

Där skatt för jordbruksdomän av Eder erlägges, bör den bokföras på följande sätt:

IJeloppet införes i den blanka kolumnen i utgiftsboken och i texten angives att beloppet

bör till jordbruksdomän. I den centrala bokföringen kommer sedan omföring att verkställas,

så att reviret blir gottgjort och jordbruksdoniänerna belastade med utgiften ifråga.

ÖVRIGA ÄRENDEN.
Ang lämpligheten av skiljemannaklausul i entreprenadkontrakt ;

Domänstyrelsens

yttrande till statsrådet och chefen for Kungl. kommunikationsdepartementet den 29 okt. 1921.

I skrivelse den 28 juli 1921 har Herr Statsrådet anmodat domänstyrelsen avgiva yttrande,

huruvida det kan anses lämpligt att för framtiden i avtal mellan styrelsen och enskild person

eller firma om utförande på entreprenad av visst arbete för styrelsens räkning intaga be-

stämmelse om att tvister på grund av avtalet ifråga icke fä instämmas till domstol utan skola

hänskjutas till avgörande av skiljemän.

I anledning härav får styrelsen anföra följande.
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I kontrakt, som av domänslyrelsen upprättats med enskild person eller lirma om upp-

lörande p:1 entreprenad av vissa byggnader, exempelvis bostäder för skogsstatspersonalen, har

plägat intagas bestämmelse om att, därest tvist skulle uppstå om ratta tolkningen av kontraktet

med tillhörande arbetsbeskrivning och ritningar, frågan skulle hänskjutas till avgörande av

skiljenämnd enligt lagen om skiljemän den 28 oktober 1887.

Även i vissa mellan styrelsen och enskilda träffade avtal om försäljning eller leverans

av virke m, m. frän statens domäner har ej sällan intagits bestämmelse därom, att eventuellt

uppkommande tvister i anledning av avtalet skola dragas under avgörande av skiljemän.

Där tvist ansetts kunna uppstå beträifantle frågor av hu\'udsakligen teknisk natur, exempelvis

viss varas beskaffenhet, för vilkens bedömande erfordrats besiktning på ort och ställe och
varvid ett hastigt slitande av uppkommen tvist varit särdeles önskvärt, har även senaste tiden

i avtalet noggrant angivits sådana frågor med bestämmelse att uppkommande tvist därom
skall hänskjutas till avgörande av sakkunnig, opartisk person, utsedd av i kontraktet angiveri

utomstående.

.Styrelsen tillåter sig erinra, hurusom vid tillkomsten av lag om skiljemän den 28 oktober

1887 uttalades såväl av ledamöter av högsta domstolen som inom lagutskottet tvivelsmäl,

huruvida en lag av föreslagen beskaffenhet kunde vara av ett verkligt behov påkallad och

medföra någon väsentlig nytta. I sådant avseende anmärktes i liuvudsak deh att det icke

kunde vara önskvärt, att genom en utförlig lagstiftning i förevarande ämne anledning gåves

att i vidsträcktare omfång draga rättstvister undan domstolarnas avgörande för att överlämna
dem åt skiljemän, deh ock att genom lagförslagets antagande en ytterligare instans skulle

uppstå, varigenom tvistens slutliga avgörande skulle kunna uppehållas längre än förut vore

möjligt. Lagutskottet framhöll dock, att vad man genom en rättslvists överlämnande till av-

görande av skiljemän huvudsakligen ville och kunde vinna vore, att tvisten skulle kunna
slitas på ett snabbare sätt än genom densammas hänskjutande till domstol. Fördelen härav

kunde i många fall vara av sådan betydelse, att den fullt uppvägde de större garantier för

ett i alla delar riktigt avgörande, som onekligen i allmänhet innefattades i domstolarnas
prövning.

Ehuru för slitande av tvister, som uppkommit i anledning av mellan styrelsen och enskilda

ingångna avtal, skiljedomsförfarande hittills icke behövt anlitas annat än i fä undantags-

fall, håller st)Telsen för sin del dock före, att i avtal rörande såväl arbeten, som för kronans
räkning skola föras pä entreprenad, som ock leveranser, som skola fullgöras av styrelsen,

hittills förekommande bestämmelser om skiljedom i allmänhet icke böra införas, enär erfaren-

heten torde hava visat, att kronans rätt varder bättre och säkrare tillgodosedd, om tvister,

som i anledning av ifrägavarantle avtal uppkomma, bliva av domstol prövade och avgjorda.

För slitande av uppkommen tvist rörande sådana i träffat avtal angivna åtaganden, för

vilkas bedömande kräves facklig sakkunskap och vilkas snabba avgörande är av särskild

betydelse, synes användande av skiljedomsförfarande dock vara lämpligt. Sådan ordning
synes ock med fördel böra tillämpas beträffande frågor av mindre ekonojiisk betydelse. I

kontrakt bör för sådant avseende bestämt angivas den eller de frågor, vilka i händelse av

\y\i\. må hänskjutas till avgörande av skiljemän.

Angående infordrat förslag till vissa åtgärder i anledning av rådande arbets-
löshet; domänstyrelsens und. ullätanile den i dec. 1921.

Genom socialdepartementets ämbetsskrivelse den 4 november 1921 — hit inkommen den

30 samma månad — har domänstyrelsen anbefallts att avgiva underdånigt förslag till åt-

gärder inom styrelsens verksamhetsområde i syfte att genom statsbeställningar stödja industrien

och därigenom bidraga liU lindrande av rådande arbetslöshet. Till ätlydnad härav far domän-
styrelsen i underdånighet anföra följande.

Tnder åren 1920 och 1921 har styrelsen i så stor utsträckning som möjligt sökt att inom
ämbetsverkets centralförvaltning sammanföra för lokalförvaltningen erforderliga inköp. Så-

lunda har styrelsen under innevarande är inköpt inventarier och materialier, omfattande 52
olika varuslag, för ett bruttobelopp av 665,000 kronor; och styrelsen förväntar, att denna
inköpsverksamhet under nästinstundande är skall ännu mera utvidgas,

-\nledningen till denna av styrelsen bedrivna och av Eders Kimgl. Maj:t vid fastställandet

av styrelsens general förslag för år 1921 gillade centralupphandling har självfallet icke varit

att stödja industrien utan att genom undvikande av mellanhänder erhålla för statsverket sä

förmånliga inköpsvillkor som möjligt.

Styrelsen tror icke heller, att den inköpsverksamliet, som faller inom området för styrel-

sens verksamhet, någonsin — och i varje fall icke under de närmaste aren — kan bliva

av den omfattning, att den kan giva industrien ett mera effektivt stöd. Såväl inköpsvarornas
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art som tloL begränsade behovet lägger hinder i vägen för detta. Och även om det läte

sig göra att genom förutbeställningar uppköpa större eller mindre partier av möjligen erforder-

liga varor, saknar styrelsen varje möjlighet att förvara dem, enär verket icke disponerar någon
plats för förvaring.

På grund av det nu anförda får styrelsen i underdånighet meddela, att styrelsen i nu
förevarande avseende icke kan avgiva förslag till åtgärder i anledning av rådande arbets-

löshet, såvitt dessa åtgärder äro avsedda att falla inom styrelsens verksamhetsområde.

Ang. bestämmelser rörande dagsverkspris för arrendatorer å gårdar och torp

pä kronoparker m. m. att iakttagas vid upprättande av arrendekontrakt; domän-
styrelsens skrivelse till överjägmästarna i de åtta sydligaste distrikten den 4 okt. 1921.

Sedan Kungl. domänstyrelsen genom telegram den I sistlidna september anmodat Eder

att tillsvidare inhibera utfärdande eller fastställande för längre tid än ett år av arrende-

kontrakt om gärdar och torji å kronoparker m. m, samt att till Kungl. styrelsen inkomma
med förslag till genomsnittsarbetspris i kontraktens prislistor tör Edert distrikt, vill Kungl.

styrelsen härigenom föreskriva följande.

Arrendekontrakt om gårdar och torp å kronoparker och andra domänfonden tillhöriga

egendomar må tillsvidare upprättas för en tid av två, högst tre år.

I kontrakten bestämmes på vanligt sätt det antal dagsverken och kördagar som brukaren

skall per är ulföra, ävensom dessas fördelning å olika tider av året.

I kontrakten införes bestämmelse om den betalning brukaren skall äga uppbära för mans-

ilagsvevken, kördagsverken o. s. v. under olika årstider. Dessa dagsverkspris bestämmas på
basis av de under våren 1 9 14 för kronoparken eller domänskogen underlydande torpare

gängse priser på det sätt, att 1914 års prissiffra multipliceras med en hundradedel av den

av Kungl. socialstyrelsen senast fastställda, samtliga levnadskostnader för en s. k. normal-

familj avseende prisindexsiffran. Det sålunda funna resultatet, avrundat till närmaste tiotal

öre, införes i kontraktet som dagsverks- respektive kördagspris.

Vid utfärdande av kontrakt, varom nu är fråga, skall intagas bestämmelse om dagsverks-

prisens reglering efter s. k. glidande skala- Denna bestämmelse, som införes i kontrakts-

blanketten närmast efter ordet »Prislista» skall hava följande lydelse: »Betalningen för."dags-

verken och kördagsverken enligt denna prislista är bestämd på grundval av en av Kungl.

socialstj-relsen fastställd prisindexsiffra, avseende samtliga levnadskostnader för en s. k. normal-

familj, av

I prislistan angivna pris skola den 14 mars och den 14 september varje år, — således

ock vid kontraktstidens början — för då begynnande arrendehalvår omräknas och regleras,

så att desamma komma att stå i samma proportion till av Kungl. socialstyrelsen dä senast

fastställda prisindexsiffra av ovannämnd innebönl, som de i prislistan nu vid kontraktets ut-

färdande införda prissiffrorna stå till talet... Vid denna omräkning uppkommande ojämna

siffror för örestalen avjämnas till närmaste tiotal.»

Prisindexsiffra av nyssnämnda slag uträknas och fastställes av Kungl. socialstyrelsen varje

kalenderkvartal och kungöres i allmänna tidningarna före den 10 dagen i kvartalets första

månad.
I kontrakten skola icke bestämmas s. k. ackordspris, d. v. s. pris för huggning, tillredning

eller körning av stycketal eller måttenhet. Sådana pris kunna nämligen under nu rådande

förhållanden, då saluprisen ä upphuggna eller mer eller mindre förädlade skogsprodukter

äro allt annat än stabila, bestämmas endast från fall till fall och med hänsyn till för till-

fället rådande förhållanden och produktens bärighet i ekonomiskt hänseende.

I kontraktsblanketten förekommande tryck för bestämmelser om ackordspris skall alltså

strykas vid kontraktens utfärdande, likaså de därefter förekommande tryckta bestämmelserna:

»Ovan angivna — — — — — kunna ske», samt

»Betalning efter — — — — — kunna bestämmas.»

Däremot skall i kontrakten införas en bestämmelse att priset för arbete och körning, som

utföres på beting eller ackord, bestämmes enligt för varje fall träffad överenskommelse mellan

skogsförvaltningen och brukaren.
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