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SVENSKT GRANFRÖ
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UtländsKa sKogsfrön anskaffas.

Köping i januari 1908.

För BERGSLAGENS FRÖKLÄNGNINGS AKTIEBOLAG
O. Willner,

U. [Vallmo. Ivar Fåhrceus.

Leoerans af skogsfrö.

Skogsvårdsstyrelsen i Hallands läns landstingsområde får härmed infordra an
bud om leverans af följande partier skogsfrö:

550 kg. svenskt tallfrö 100 kg. bergtallfrö 10 kg. bokollon

300 7, granfrö 200 » björkfrö 10 » amerikansk ask

10 » hvitgranfrö 10 » ekollon lo - sibirisk lärk.

Allt frö skall levereras fraktfritt i Halmstad senast den i nästa Mars.

Skriftliga förseglade anbud, med påskrift »Anbud å skogsfrö», skola, med an-

gifvande af fröslag, garanterad lägsta grobarhet samt mängd insändas före den 15

instundande Februari till Skogsvårdsstyrelsen adr. Halmstad.

Allt barrträdsfrö skall aflevereras under Statens frökontrollanstalts plombering.

Halmstad den 4 Januari 1908.

(S. G. .A. 578.) Skogsvårdsstyrelsen.

Leverans af frö.

I och för komplettering af fröförrådet önskar Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs
och Bohus län före den ista instundande Februari månad mottaga anbud å leve-

rans af:

400 kg. syd- eller väst-svenskt tallfrö
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5 » japanskt lärkfrö;

50 bokollon;

50 . » ekollon.

Anbud böra åtföljas af uppgift om fröets härstamning, grobarhet m. m. samt
pris fritt banvagn Uddevalla.

Uddevalla i Januari 1908.

SKogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.
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Önskemål om föreskrifter rörande allmänna
skogars indelning.

I. Inledande föredrag
vid Föreningens för Skogsvård diskussionsafton den 6 nov. 1907.

Af Adolf Welander.

Det är allmänt kändt, att i den män skogshushållningen utvecklas

till att blifva mer intensiv, måste mer omsorg ägnas ej blott det enskilda

beståndet utan äfven beståndsgruppen och trädindividen. Men desto

svårare blir det ock att reglementera behöfliga skogsvårdsåtgärder för

flera år framåt. A andra sidan gär ej heller att öfverlämna allt åt den

enskilde skogsmannens subjektiva uppfattning. Vissa grunder i fråga om
skogars indelning finnas nämligen, som böra vara för alla skogar gemen-

samma och gifva planmässighet åt skogshushållningen.

Ifrågasatt omarbetning af gällande indelningscirkulär för allmänna

skogar torde vara anledningen till att denna fråga uppsatts på pro-

grammet i dag. Jag har villfarit begäran att inleda diskussionen, men

på grund af det läge, hvari frågan om utarbetandet af de nya före-

skrifterna för närvarande befinner sig, har jag ansett lämpligt att för

egen del inskränka mig till att endast framhålla de synpunkter och ön-

skemål, som framställt sig för mig under arbetet på statens skogar. Då
vidare mitt hufvudsakliga arbete med skogsindelning varit förlagdt till

södra Sverige, kommer jag härjämte att förnämhgast sysselsätta mig med
frågor, som röra skogarna i denna landsdel.

Då jag till slut i afseende på ordningen af frågorna, uttryckssätt m. m.

kommer att följa nuvarande indelningscirkulär samt det hela för öfrigt blir en

helt och hållet facklig framställning, kan jag icke hoppas, att när^-arande lek-

män skola finna min kortfattade framställning så lättfattlig och intresse-

väckande, som önskligt varit.

Med afseende å kartan vill jag då mera i förbigående framhålla det

lämpliga i att som bilaga till blifvande indelningscirkulär fogas ett med
färger försedt betecknings-schema till ledning vid kartritning. Det är

vidare utan tvifvel en brist hos våra nuvarande skogskartor, att de ej

SkognårdsJ~öreningens Tidskri/t, igoS. Fackuppsatser.
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lämna någon som helst upplysning om förekomsten af skog af olika

ålder.

Ett enkelt och lätt tillämpligt sätt härför synes mig vara följande:

för kalmark bibehålies nuvarande beteckning; skog i I åldersklassen ut-

märkes ej särskildt; för följande åldersklasser användes sammanhängande
parallella linjer med blågröna »skogsmarksfärgen > i olika lutning på så

sätt, att

II åldersklassen utmärkes med lodräta linier

III » » » vågräta »

IV » » » åt höger lutande linjer

V » » » åt vänster >^ »

VI » » » hvarandra korsande lod och vågräta

linier

VII » » » hvarandra korsande lutande linjer.

Med lämplig färgstyrka behöfver ej denna beteckning framträda

öfver höfvan starkt. Genom detta beteckningssätt, som ej kräfver någon
särskild färdighet, framgår åldersklassernas fördelning öfverskådligt å

kartan. Färgläggning af skogsmarken blir onödig och beteckningen kan

utan olägenhet ske äfven ä konceptkartan.

Nuvarande bestämmelse i 1896 års indelningscirkulär att skiften ej

må omfatta större areal skogsproduktiv mark än 100 hektar synes omoti-

veradt låg. Indelningen af skogen i skiften är väl närmast afsedd att

underlätta igenfinnandet af afdelningnsnumren. Sker emellertid num-

reringen i ordningsföljd på kartan, torde det ej möta nämnvärd svårig-

het att finna sig tillrätta äfven å skiften med ända till dubbla arealen.

Då nu särskildt inarbetet ej oväsentligt ökas genom särskiljandet af ett

flertal skiften, böra dessa så mycket som möjligt inskränkas och i samman-
hängande skogar ej utan särskilda skäl tagas mindre än förslagsvis 100

har eller större än 200 k 300 har. Vid affattning i skala 1:20,000 torde

skiftenas storlek utan olägenhet kunna tagas till 1000 ä 1500 har.

I fråga om beståndsbeskrifningen må äfven göras några erinringar.

På grund af den stora betydelse som beståndens nuvarande massatill-

växt har, såväl för bedömandet af förut vidtagna och nu behöfliga be-

ståndsvårdsåtgärder, som för att beräkna beståndens afkastningsförmåga

och lämpligaste tiden för deras afverkning, vore önskvärdt, att en upp-

gift om löpande tillväxten inginge i beståndsbeskrifningen. Lämpligast

vore måhända, att denna tillväxt uttrycktes såväl i procent som i verklig

kubikmassa pr har och beräknades i medeltal för de senaste 5 å 10 åren.

Hvilken metod eller formel, som härvid bör föredragas, må tillkomma

våra skogsmatematici att afgöra. Den fordran bör dock ställas å me-

toden, att den ej göres mer omständlig och svårtillämplig än som är
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behöfligt för att erhålla ett för ändamålet tillräckligt noggrant resultat.

De förändringar i nuvarande sätt att uppskatta bestånden, som häraf för-

modligen blefve nödvändiga, torde tagas i öfvervägande i samband med
att metoden för tillväxtberäkningen bestämm^es.

I 1896 års indelningscirkulär föreskrifves, att medelålders och äldre

skog som ej hemfaller till afverkning under närmaste 40 åren skall taxeras

till minst i % , och den skog som, hemfaller till afverkning under samma
tid skall taxeras till minst 2 % . Särskildt i ojämna skogar — och så

äro i allmänhet våra svenska skogar — ger denna låga uppskattnings-

procent ett allt för osäkert resultat, för att det skall tillfredsställa nutida

anspråk. Ölägenheterna göra sig i synnerhet märkbara, då hela virkes-

massan lägges till grund för afverkningsberäkningen. såsom fallet är vid

användandet af >>normalförrådsformeIn». De i timmerblädningscirkuläret

gifna bestämmelserna eller satntliga bestånds taxering till minst 5 °,

torde vara lämpligare.

Den gajula indelningen af timmerduglig skog i bjälkträd, sågtim-

meriräd ock byggnadstimmerträd är numera föråldrad och tämligen be-

tydelselös för både virkesägare och virkesköpare: i stället böra de timmer-

dugliga träden indelas i grofleksklasser om t. ex. 5 cm. skillnad, hvar-

igenom en mer upplysande uppgift om timmerförrådet erhålles än hittills.

Önskvärdt vore äfven att i indelningscirkuläret föreskrifves. från

hvilken ålder iingskogsbeståndoi skola uppskattas, dels för att få en-

hetlighet i uppskattningen, och dels för att kunna erhålla en någorlunda

exakt jämförelse rörande virkesförrådets storlek /ö>c- och efter en viss hus-

hållningsperiod. Af samma skäl bör äfven för indelningscirkuläret utar-

betas en erfarenhetstabell utvisande virkesmassan af nngskogsbestånd vid

olika ålder, slutenhet och växtlighet till ledning vid okularuppskattningarna.

I sammandrag öfver uppskattningslängderna vid timmerblädning

skiljes nu på tall och gran med uträknad medelkubikmassa per stam-

klass för hvardera trädslaget. Det synes mig emellertid, som fördelama

af denna äfven i sammandraget genomförda skillnad i trädslag ej när-

melsevis uppväger det ökade arbete, som följer med sättet. Det torde

därför böra tas i öfvervägande. huruvida inte tall och gran i samman-

draget kunde sammanföras och uttagandet af profstammama för de skilda

stamklasserna i stället ske med hänsyn till den olika förekomsten af tall

och gran enligt uppskattningslängden. Härigenom vunnes en praktiskt

sedt fullt tillförlitlig virkesmassa, och det vidlyftiga arbetet med samman-

dragdet öfver uppskattningslängdema minskades till i det närmaste

hälften, samtidigt som sammandraget erhölle ett handterligare format.

Den i timmerblädningscirkuläret vidare påbjudna uppdelningen af

skogens ålder i ung 1 intill 50 år), medelålders 151— 100 år' och gammal
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(öfver loo år) synes väl summarisk. Samma åldersbegränsning för ung,

medelålders och gammal skog kan ej heller med fördel användas för

kela Norrland. I stället torde fördelningen af skogens ålder i de van-

liga åldersklasserna äfven vid timmerblädni7ig vara att föredraga, helst

som arbetet ej härigenom nämnvärdt ökas. I sammanhang härmed vill

jag fästa uppmärksamheten på behofvet, att där yngre skog i större om-

fattning — t. ex. minst 10%^ — förekommer gruppvis i äldre skog,

denna förekomst af yngre skog i beståndsbeskrifningen uttryckes i procent

af beståndets areal, såsom nu är föreskrifvet i timmerblädningscirkuläret.

I sammandrag öfver åldersklasserna bör beståndet därjämte delas på de

båda förekommande åldersklasserna efter den angifna procenten, hvarige-

nom man får en riktigare bild af åldersgrupperingen inom hyggesföljden.

Växtlighetsgraden enligt gällande indelningscirkulär afser, såsom af

beståndsbeskrifningen framgår, närmast skogsbeståndet. I normala fall

bör ju denna äfven i det närmaste sammanfalla med själfva markens

växtlighetsgrad. Ofta finner man dock, att dessa båda begrepp ej sam-

manfalla, hvarå exempel ges t. ex. i Norrland, där stora områden »tall-

mark» äro beväxta med usel, trögväxande gran. Vilseledande skulle

det vara, att i sådana fall blott angifva det trögväxande granbeståndets

^ä»«r^ växtlighetsgrad utan att samtidigt på ett eller annat sätt söka ge

uttryck för ståndortens bättre växtlighetsgrad, hänförd till det för marken

mest passande trädslaget tallen. En bestämmelse i blifvande cirkulär om
att växtplatsens bonitet särskildt skall anges, där densamma af en eller

orsak ej sammanfaller med beståndets, vore därför enligt min mening

önskvärd. I detta sammanhang vill, jag äfven framhålla att det vore

önskvärdt om vid affattningen mera hänsyn än nu toges till jordmånsgrän-

serna, som ju dock äro bestående för all framtid, medan beståndsgrän-

serna oupphörligen förändra sig.

Grunderna för beräkningen af omloppstiden böra närmare preciseras

än hvad nu är fallet. Särskildt vore önskvärdt att i blifvande cirkulär

lämnades klar uppgift, huruvida å de allmänna skogarna skall tillämpas

omloppstiden för den största skogsräntan eller den största jordräntan.

För att kunna öka eller minska den med normal omloppstid be-

räknade årsafverkningen allt efter beståndsvårdens fordringar föreskrifves

i 1896 års indelningscirkulär att en s. k. tillfällig omloppstid skall an-

vändas. Sättet synes mig onaturligt, då ju skogen blott kan ha en om-

loppstid, den normala. Att för öfrigt hitta en dylik s. k. tillfällig om-

loppstid, som motsvarar den ökade eller minskade afverkningen, faller

sig ganska svårt, då omloppstiden enligt föreskrift alltid skall omfatta ett

med tio delbart antal år. Riktigare bör väl vara, — såsom äfven ofta

praktiseras, — att man på grund af beståndens beskaffenhet, åldersklassernas
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fördelning och andra på frågan inverkande omständigheter gör klart för

sig, huru stor förhöjning eller minskning i beräknade afverkningsbeloppet,

som är behöflig och ur alla synpunkter lämplig, samt uttrjxker denna

i procent af den med normala omloppstiden beräknade årsafverkningen.

För att emellertid kunna rätta omloppstiden efter markens oUka

produktionsförmåga bör. där skarpt skilda viarkboniteter i a/sevärd oni-

fattning förekomma, skogen med hänsyn härtill uppdelas i hyggesföljder,

och årsafverkningen på förut antydt sätt beräknas för hvarje hyggesföljd

särskildt. Härmed bör dock i allmänhet äfven hyggesföljdernas betydelse

upphöra, därest de ej tagas dess större till ytvidden, sä att åldersklasserna

lyckas bli representerade i hyggesföljderna någorlunda i samma förhål-

lande, som de förekomma inom hela afverkningsblocket. Det vanliga är

dock, att åldersklasserna bli mycket ensidigt representerade, hvarigenom

svårigheter möta att på ett för beståndsvården tillfredställande sätt ta

ut de beräknade årsafverkningarna inom de olika hyggesföljderna. \'id

skogsskötsel behöfver man framförallt rum att röra sig på, för att ford-

ran pä jämn och uthållig afverkning skall kunna förenas med en god

skogsvård. Jag anser därför, att sammanlagda afverkningsbeloppet för

de inom ett afverkningsblock efter markbonitet eller andra grunder an-

ordnade hyggesföljderna må äga uttagas inom hela blocket och genom
det afverkningssätt. blädning eller trakthuggning, som vården af de olika

bestånden kräfver; ehuru man på så sätt lämnar större frihet för revir-

förvaltningen vid uttagandet af årsafverkningarna inom ett block eller en

större hyggesföljd, bör man det oaktadt naturligen ej släppa fordran på

att hyggena om möjligt ska anordnas så, att skogsförjmgringen å de

afverkade trakterna underlättas.

Med afseende på norrländska förhållanden bör hela virkesförrådet

läggas till grund för afverkningsberäkningen äfven i sådana fall, där ej

alla i virkesförrådet ingående dimensionerna äro afsättningsbara. Ar den

minst afsättningsbara dimensionen låg, och skogen normalt växande,

torde någon särskild korrigering vid utstämplingen knappast behöfvas.

Mindre dimensioner, t. ex. under i8 cm. vid brösthöjd, som ej anses

kunna normalt utväxa, äro nämligen närmast att hänföra till sådant virke,

som genom allmänna själfgallringen ej utöfvar inflytande å afverknings-

beräkningen enligt normalförrådsprincipen. Ar afsättningsbara dimen-

sionen däremot högre bör i det belopp, som utstämplas, jämväl inräknas

den kubikmassa af icke afsättningsbart virke, som ur skogsvårdssynpunkt

samtidigt borde afverkas.

Största intresset, men äfven svårigheten i den norrländska skogsin-

delningen knyter sig dock till frågan om tillgodogörandet af den öfver-

mogna och trögväxande skogen. Rörande denna fråga vill jag endast
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framhålla det ur skogslig synpunkt otillfredställande i att vare sig söka

fixera några gränser för eventuell procentförhöjning å den med normal

omloppstid beräknade årsafverkningen eller att med en matematisk for-

mel direkt söka bestämma denna förhöjning. Frågan kan enligt min

mening ej genom schablonmässiga bestämmelser afgöras; härför variera

de inverkande faktorerna alltför mycket på de skilda skogarna. Det

sunda förnuftet får nog här i mycket ersätta skogsmatematiken.

Enligt 1896 års indelningscirkulär får blädningsafverkningen ej före-

tagas utom den ytvidd som anslagits till afverkningning under närmaste

40 år och samma afverkningsyta får ej vid timmerblädning öfverskridas

med mer än 25 % . Som nogsamt är kändt, inträffar emellertid ej sällan,

särskildt under indelningsperiodens lopp, att det ur skogsvårdssynpunkt

vore önskvärdt, att blädningen finge öfvergå större areal än de ofvan

angifna blädningsytorna. Det torde därför böra tagas i öfvervägande,

huruvida ej nuvarande bestämmelser om blädnhigsytans begränsning lämp-

ligen kunna utgå eller åtminstone göras mindre oeftergifliga.

Beträffande timmerräkningen å trakthyggesytan, som nu sker sum-

mariskt, vore säkerligen af fördel, om räkningen utfördes hyggesvis.

Förutom fördelen af att känna timmertillgången å de olika hyggena,

blefve det genom föreslagna förändringen äfven möjligt att i någon mån
kontrollera de olika hyggenas kubikmassor och på så sätt rätta åtminstone

större fel vid hyggesutsättningen.

Afven inom blädningsytan är dylik timmerräkning anbefalld. Då
emellertid- timmerafkastningen vid blädning under indelningsperioden

helt och hållet är beroende af förrättningsmannens utstämpling, torde

kunna ifrågasättas, om ej den tidsödande timmerräkningen å blädnings-

ytan kunde undvaras, och timmerafkastningen i stället ungefärligen be-

räknas med ledning af uppskattningslängderna.

Härmed har jag nu anfört några af de önskemål, som jag anser

värda beaktande vid diskussionen om nya föreskrifter för skogsindelning.

1 kort sammanfattning äro de:

att beteckningsschema till ledning vid kartritning upprättas, jämväl

innehållande beteckning för skogens olika ålder;

att skiftenas tillåtna storlek ökas;

att beståndens löpande tillväxt beräknas och införes i beståndsbe-

skrifningen;

att samtliga bestånd vid uppskattningarna taxeras till minst 5 %\
att den nuvarande indelningen af timret i bjälk-, såg- och byggnads-

timmer utbytes mot timmerträdens uppdelning i grofleksklasser

;



FÖRESKRIFTER RÖRANDE ALLMÄNNA SKOGARS INDELNING.
/

att bestämmelse utfärdas från hvilken ålder ungskogsbestånden böra

uppskattas;

att erfarenhetstabell till ledning vid uppskattning af ungskogars

virkesmassa utarbetas;

att skillnaden på tall och gran i sammandrag öfver uppskattnings-

längderna vid timmerblädning må upphöra;

att skogens ålder äfven vid timmerblädning uttryckes med de van-

liga åldersklasserna;

att bestånd af två eller flere utpräglade åldersklasser uppdelas på

de respektive klasserna i sammandraget öfver åldersklasserna;

att äfven ståndortens växtlighetsgrad i vissa fall angifves samt att

större hänsyn vid affattningen tages till jordmånsgränser;

att s. k. tillfällig' omloppstid icke användes;

att hyggesföljder anordnas efter markens bonitet, där skarpt skilda

boniteter i afsevärd omfattning förekomma;

att afverkning vid blädning må få uttagas äfven utom 40- årsytan,

samt,

att timmerräkningen vid trakthuggning bör ske hyggesvis och vid

blädningen upphöra.

II.

Diskussion.'

Gciwraldirektör Frcdcnberg. Jag vill endast omnämna, att vid det sam
manträde, som förliden månad hölls inför domänstyrelsen med vederbörande

lärare vid skogsinstitutet och föreståndarna för de förberedande skogsskolornu

m. fl., för att söka få till stånd större enhetlighet vid tillämpningen af in-

delningscirkulären, — särskildt i fråga om affattningen — äfven öfverlades om
vissa jämkningar af sagda cirkulär. Och därvid kommo så godt som alla

de af inledaren här berörda synpunkterna till beaktande.

/(igiiiästare Liiida/il. Af våra tvenne indelningscirkulär afser det ena

skogsindelning till trakthuggning och traktblädning, det andra till ordnad

timmerblädning. Det senare tillämpas hufvudsakligen i Norrland samt följes

äfven vid indelning till blädning, då allt virke är gagnvirke. Jag skulle

dock vilja ifrågasätta huruvida det icke vore önskvärdt att dessa cirkulär

sammanfördes till ett för skilda skogsbrukssätt gemensamt cirkulär. Jag

anser nämligen icke att de skilda skogsbrukssätten kräfva tillämpande af så

olika principer, åtminstone så länge det icke blifvit visadt, att det ena läm-

nar större skogsafkastning än det andra. För öfrigt öfvergå de olika skogs-

* Vid diskussionsaftonen fördes intet protokoll utan hafva sedermera respektive talare

ombedts nedskrifva sina yttranden. Red.
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brukssätten i hvarandra och det händer ju ofta att man tillämpar skilda

skogsbrukssätt å samma skog och jämväl inom samma bestånd. Enligt

Holmerz lärobok i skogsskötsel karakteriseras trakthuggning så, att man då
årligen eller med vissa års mellanrum afverkar en ungefär lika stor samman-
hängande trakt, hvarvid man antingen kan på en gång afverka alla träden

på 'den till afverkning för året bestämda ytan, hvilket afverkningssätt kallas

trakthuggning med kalafverkning, eller ock kan man på den till afverkning

för året bestämda ytan kvarlämna ett efter trädslaget och växtplatsens be-

skaffenhet afpassadt antal fröträd, hvilket kallas trakthuggning med kvar-

lämnande af fröträd. Så alldeles metodiskt torde dock icke dessa regler

under alla förhållanden tillämpas, där man har trakthuggning. Jag förmodar

nämligen, att jämväl inom hygget möjligen befintliga växtliga grupper af

unga och medelålders träd kvarlämnas vid afverkningen, där så kan ske.

Dessa grupper kunna nämligen vara så små att de ej kunna inläggas på
kartan såsom särskilda bestånd och därför ligga inom det stora till afverk-

ning bestämda beståndet.

Traktblädning åter är en trakthuggning, där hyggena göras mindre och

fördelas på flera ställen i skogen. Göras dessa hyggen mycket små och

förläggas spridda öfver hela skogen, kallas afverkningen blädning. Här-

emellan finnas många öfvergångsformer, då man lika väl kan hänföra af-

verkningssättet till den ena eller andra metoden.

Som bekant säges det att man bladar i Norrland. En sydlänning skulle

dock säga att man lika mycket trakthugger i Norrland. Skogarna äro nämli-

gen merendels så öfveråriga eller söndertrasade af olämpliga afverkningssätt

ra. m., att den äkta blädningen icke kan tillämpas. Stora sammanhängande
bestånd måste ofta kalhuggas, men så snart en växtlig grupp förefinnes,

öfverhålles denna, och det händer sålunda ofta, att man inom samma bestånd

tillämpar de skilda skogsbrukssätten. Skulle dock icke slutafverkningen un-

der alla förhållanden kunna kallas blädning, hvarvid denna kan, allt efter

skogsvårdens fordringar å hvarje afverkningsplats, utföras med små eller

stora föryngringsluckor, ibland så stora att skogsodling måste tillgripas.

Jag har nu naturligtvis endast afsett de delar af Norrland, där afsätt-

ningsförhållandena möjliggöra användande af blädning. Där så icke är

fallet, måste man timmerbläda; denna afverkningsmetod borde dock icke

kallas ett särskildt skogsbrukssätt, då det ju endast är den omständigheten,

att blott timmerträd kunna afyttras, som orsakar att blädningen icke kan

utföras rationellt Man har därvid skilt på ordnad och icke ordnad eller

planlös timmerblädning, ty äfven om man icke kan utföra afverkningen med
hänsyn till skogsvårdens fordringar, gifves det dock möjlighet att utföra den

mer eller mindre dåligt. — Men äfven om sålunda skilda skogsbrukssätt

inrymmas i samma cirkulär, hindrar detta gifvetvis icke att man i vissa fall

vid afverkningsberäkningen utgår från arealen skogsmark, i andra fall från

virkesförrådet eller kombinerar bådadera. Dock anser jag det önskvärdt att

beträffande under skogsstatens omedelbara vård stående skogar afverkningen

alltid bestämmes till ett visst belopp i kubikmeter, som årUgen utsynas, och

att sålunda äfven vid trakthuggning de närmaste i o-årens hyggen icke be-

höfva utstakas på marken. På samma gång kan ju äfven angifvas huru stor

areal beräknas därigenom årligen blifva afverkad.

Till indelning hör upprättande af karta, allmän beskrifning, beståndsbe-
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skrifning och hushållningsplan med bilagor. För underlättande af orienterin-

gen indelas skogen i skiften och block. Att indela en skog i både block

och skiften anser jag dock onödigt. Man kan t. ex. antaga att en skog in-

delas i 2 block och hvarje block i tre skiften. För att således beteckna ett

visst bestånd måste jag ange såväl block som skifte. Jag anser det hafva

varit bättre att skogen i stället indelats i 6 block, hvarigenom onödig skrif-

ning undvikes. Detta som regel, ty undantag kunna ju behöfva göras. Jag
anser block lämpligare beteckning för denna systematiska indelning af skogen

än skiften, då dessa senare ju förekomma inom skiftesväsendet. Vid mät-

ning i skalan i:S,ooo bör blockens areal ökas och vid mätning i skalan

1:20,000 minskas i förhållande till de nu föreskrifna maximiarealerna för

skiften i förra fallet och block i senare. För beståndsbeskrifningens upp-

rättande vore det bra om föreskrift lämnades därom, att bestånden skola

hänföras till vissa närmare beskrifna mark- och skogstyper.

Då begreppen ung, medelålders och gammal skog äro relativa, i det

skog, som i södra Norrland kallas gammal, vid samma ålder i öfre Norrland

lämpligare bör kallas medelålders, anser jag i likhet med inledaren att

dessa beteckningar böra utbytas mot åldersklasser. Men då man i Norrlands

olikåldriga skogar svårligen kan indela skogen i klasser på 20 år, böra

klasserna där erhålla större omfattning; för erhållande af jämförelsetal böra

de dock alltid vara jämnt delbara med 20.

Beträffande själfva taxeringen anser jag ock i likhet med inledaren det

vara önskvärdt, att densamma jämväl inom de delar af Norrland, där endast

timmer kan afyttras, omfattade såväl hela trädens kubikmassa ögrenar och

stubben dock frånräknade; som ock samtliga taxerbara- träd jämväl under

minimidimensionen. Härigenom vunnes ju att olika skogar kunna jämföras i

afseende på virkesförråd m. m. Och i synnerhet då skogarna innehålla

öfverskott på gammal och öfvermogen skog, så att förhöjning måste göras i

afverkningsberäkningen, är det gifvetvis af största vikt att någorlunda

exakt veta de icke utväxta dimensionernas eller, så att säga reservtruppernas

storlek för bedömande af den öfvergångstid, hvarunder den utväxta öfver-

mogna skogen bör afverkas. Och vid en kommande revision af afverk-

ningsberäkningen, då ny uppskattning verkställes, har man möjlighet att be-

räkna skogens tillväxt nnder den gångna tiden. Det är ju svårt att

genom profstammar eller dylikt med formler någorlunda rätt beräkna

skogens tillväxtprocent i olikåldriga skogar. I detta afseende har en

väl genomförd skogsstatistik den största betydelse. Men om sålunda hela

skogens virkesmassa lägges till grund för afverkningsberäkningen enligt nor-

malprincipen men endast timmer kunna afsättas, bör densamma gifvetvis

jämkas med hänsyn därtill. I fråga om taxering af dessa träd under

afsättningsbara minimidimensionen bär man äfven betänka, att utvecklingen

går fort för närvarande och att gagnvirkesprocenten oupphörligt stiger i Norr-

lands skogar. Nu kan visserligen invändas, att man kan bestämma att i den

mån mindre virkesdimensioner än som i afverkningsberäkningen ingått kunna
afsättas, sådana få uttagas utöfver det bestämda afverkningsbeloppet. Det är

dock alltid af betydelse att någorlunda kunna ange storleken af detta nya af-

verkningsbelopp om t. ex. staten skulle finna det förmånligt att själf anlägga

pappersmassefabriker eller om utan föregående utsyning kontrakt om försälj-

ning af pappermasseved skola upprättas.
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Vid taxeringen bör vidare den gamla indelningen af träden i friska och
skadade utbytas mot huggfärdiga och icke huggfärdiga såsom jägmästare
Petterson en gång föreslagit i föreningens tidskrift.^ Härigenom erhåller

man gifvetvis en god hjälp vid afverkningsberäkningens upprättande. Skulle

dock icke denna indelning anses böra införas, anser jag dock att under alla

förhållanden indelningen af träden i friska och skadade bör borttagas och
ersättas med en anteckning af förrättningsmannen för hvarje bestånd, huru
stor ungefärlig procent af kubikmassan bör afverkas samt huru nödig af-

verkningen är. En lättnad vunnes härigenom för inarbetet, ty nyttan af att

skilja på friska och skadade träd motsvarar ej den tidsutdrägt, som tillskyndas

bearbetandet af taxeringsmaterialet. Tall och gran böra däremot fortfarande

taxeras särskildt.

Vid hushållningsplanens upprättande bör hvarje block bilda en hygges-
följd. Olika markboniteter inom samma block böra dock icke föranleda till

dettas uppdelande i flera sådana hyggesföljder, som skola å kartan utmärkas
och omfatta om hvarandra liggande bestånd. Jag anser nämligen upp-
delandet af ett block i hyggesföljder endast hafva betydelse såsom ett led i

själfva afverkningsberäkningen, såsom då man vill tillämpa skilda omlopps-
tider för skilda marktyper och träslag. Men har man sålunda för ett och
samma block begagnat olika afverkningsberäkningar för skilda bestånd, bör
man dock vid afverkningens uttagande nödvändigtvis ej hålla på att inom
hvarje på detta sätt bildad hyggesföljd afverkas det för densamma beräkna-

de beloppet, utan bör hela blocket sedan betraktas såsom en hyggesföljd.

Anordnandet af flera hyggesföljder motiveras bland annat med att åstadkom-
ma rörlighet i hushållningen. Utan sådan indelning kan dock denna åstad-

kommas genom att afverkningen förlägges till flera ställen inom samma
block eller uttages växelvis å de skilda blocken. Och då olika omloppstider

skola användas för tall och gran i blandskogar, är det gifvetvis omöjligt

särskilja bestånden i hyggesföljder. Jag menar således endast att om man
har skogen indelad i t. ex. 5 block och för hvarje block vill använda olika

omloppstider, det för en sådan procedur är onödigt att nu åsätta hvarje block en
särskild beteckning såsom hyggesföljd med bokstäfverna A—E, såsom nu är

vanligt, och sålunda på kartan få både blocknummer och bokstäfver för

hyggesföljderna.

Skogsindelningsförslagets viktigaste del är gifvetvis afverkningsberäknin-

gens upprättande. I detta afseende bör dock enligt min mening inga de-

taljföreskrifter meddelas eller föreskrifvas följandet af vissa formler, utan bör

förrättningsmannen hafva frihet att följa den beräkningsgrund han anser vara

lämpligast. Hvarje indelningsförrättare erhåller ju vid skogsinstitutet under-

visning om de olika sätt, hvarpå en afverkningsberäkning kan upprättas, och

bör han därför i hvarje fall själf få bestämma sig för den metod hans eget

omdöme säger honom böra följas. Hufvudsaken är att det afverkningsbe-

lopp, som föreslås, är det för skogen lämpligaste, sättet huru det beräknats

är af underordnad betydelse. Dock bör förrättningsmannen vara skyldig att

alltid motivera sin beräkning samt angifva samtliga de faktorer, som inverka

' Vid ett sidant särskiljande måste man gifvetvis i fråga om de bestånd, som skola slut-

afverkas, stödja sitt omdöme på en beräkning af skogens omloppstid. Man bör därför redan
vid taxeringens början göra sina tillväxtundersökningar för att härigenom erhålla kännedom
om när träden på ifrågavarande skog i allmänhet äro huggfärdiga.
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på beräkningen, såsom omloppstid, åldersklasser m. m., på det att vederbö-

rande kunna vara i tillfälle bedöma förslagets lämplighet.

I en norraalskog afverkar man gifvetvis hvarje år de träd som från

skogsvårdssynpunkt böra bort. Afverkningsberäkningen har där sålunda icke

till ändamål att bestämma det kubikmassebelopp, som årligen får afverkas,

utan ungefärliga storleken af det belopp, som kommer att afverkas. Vid

taxeringen tillvägagår jag så, att jag inom hvarje bestånd uppskattar (genom
erfarenhetstabeller eller på annat sätt) det belopp, som bör uttagas såväl nu

genast som ock framdeles under den period min beräkning afser. Men då
skogarna icke äro normala utan hafva öfverskott på huggbar skog, nödvän-

diggör krafvet på att erhålla en jämn och för framtiden uthållig skogsaf-

kastning, på samma gång skogarnas afkastningsförmåga uppbringas, att en

beräkning måste göras öfver det afverkningsbelopp, som hvarje år får utta-

gas. Dock vore det önskligt att föreskrift utfärdades därom, att förrättnings-

mannen alltid skall lämna uppgift på hela det kubikmasseoelopp som från

skogsvårdssynpunkt bör afverkas under perioden, detta i synnerhet beträf-

fande de norrländska öfveråriga skogarna, men på samma gång föreslå det

afverkningsbelopp, han anser lämpligt. Det förra beloppet sammanfaller gif-

vetvis ej alltid med vid taxeringen erhållet belopp af huggbar skog, ifall

sådan vid taxeringen särskilts, ty man tar därvid endast hänsyn till träden

i beståndet, men det är ej alltid rationellt att afverka de huggfärdiga träden

i alla bestånd, då man härigenom i vissa fall får för stora sammanhängande
hyggen, som försvåra föryngringen, dels ock måste ordna afverkningen

med hänsyn till vindförhållanden m. m. Men jag anser det sålunda vara

en fördel, att man särskildt angifver det afverkningsbelopp, som från skogs-

vårdssynpunkt bör afverkas, för att man klart skall kunna beräkna huru

mycket andra inverkande faktorer än de rent skogliga nödvändiggöra en in-

skränkning i detta belopp. Dessa andra faktorer äro som bekant fordrin-

garna på en jämn och uthållig skogsafkastning, att bereda enahanda fram-

tida tillgång på timmer, så att ej sågverk helt plötsligt skola behöfva ned-

läggas i brist på virke, olämpligheten af att på en gång bringa allt för stora

virkespartier i marknaden, hänsyn till flottledernas bärighet m. m. ]Man bör

i fråga om afverkningsberäkningen dock komma ihåg att indelningsförrättaren

under alla förhållanden endast har att afgifva förslag; det är kungl. domän-
styrelsen som fastställer hvilket belopp som skall afverkas.

I planen böra för sådana skogar, där jägmästare sköter afverkningen, inga

detaljföreskrifter lämnas huru afverkningen vX-*-'// utföras, men bör förrättningsman-

nen däremot angifva huru han anser densamma lämpligast böra utföras. Re-

virförvaltaren bör gifvetvis i detta afseende hafva fullständig handlingsfrihet.

Hushållningsplaner för skogar under skogsstatens omedelbara vård och för-

valtning bruka ju ock därför endast fastställas till ledning vid skogsskötseln,

och har domänstyrelsen i vissa fall i fråga om kronoparker i Norrland ytter-

ligare markerat detta genom särskildt medgifvande i resolutionerna, att revir-

förvaltaren skall äga frihet förlägga afverkningen till andra trakter än i

planen föreskrifvits, därest han så anser nödigt, blott icke det bestämda be-

loppet öfverskrides, äfvensom att bestämma sättet för afverkningens uttagande.

Det händer ju ofta att under perioden rubbningar uppstå, som göra det

mera nödigt att afverka på andra ställen än vid indelningstillfället ansågs

lämpligast
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Ett Önskemål vid hvarje skogsindelning är att inarbetet kunde något
minskas. En lättnad i detta afseende skulle vinnas ifall man i beståndsbe-

skrifningen vid indelning till blädning endast upptoge kubikmassan på af-

delning med särskiljande af tall, gran och löfskog samt huggbar och icke

huggbar skog. Vill man någon gång hafva reda på de olika dimensionerna
kan man för hvarje gång uträkna dem med tillhjälp af sammandraget.

Vidare skulle en del onödig skrifning kunna undvikas i hushållnings-

planer för skogar under skogsstatens omedelbara vård. Till dessa räknar jag

att i planen skall intagas föreskrift om uppkommande vindfällens afräknande
och att kontrollbok skall föras. I anslutning till hvad jag förut yttrat om
de skilda skogsbrukssätten, skulle jag äfven vilja hemställa, att skogsbruks-

sättet ej skulle behöfva så utförligt motiveras, utan bör såsom allmän regel

gälla att afverkningen alltid skall uttagas enligt skogsvårdens fordringar, och
huru förrättningsmannen anser afverkningen lämpligast böra göras skall han
ju angifva i sitt förslag till afverkning under perioden.

Ofveijäiyniäsiare Walliiw. Det har varit ett nöje att höra de förslag och önske-

mål som här i afton framlagts beträffande sättet för våra skogars indelning,

och för visso ligger det möjligheter till utveckling härutinnan. För egen del

anser jag, att ett stort steg framåt kan tagas äfven förmedels en annan
reform.

När jag under inspektionsresor finner någonting i beståndsvårdshänse-

ende eftersatt i en skog, så får jag alltid till svar: det står ej föreskrifvet i

planen! Och för resten: att i en plan föreskrifva, hvad som hör göras för

en tid af exempelvis 20 år framåt, är onaturligt och omöjligt.

Skogens eget tillväxande äfvensom naturhändelser af flerfaldigt slag åstad-

komma att hvad som föreskrefs i fjol icke är lämpligt att utföras i år. Här-

till kommer att dessa indelningsplaner i regel utarbetas af ungdomar, som
ännu icke vunnit den mognad, som endast en lång följd af år i skogen för-

mår frambringa. Och på så sätt kommer man till den påfallande absurdi-

teten att den i skogen grånade jägmästaren får utföra föreskrifter som kanske
för ett femtontal år sedan föreslogos af en då från skogsinstitutet nyss ut-

examinerad ung extra jägmästare. Visserligen skola planerna granskas af

öfverjägmästare och domänstyrelse, men, som förut sagts, skogen är i alla

fall underkastad föränderlighetens lagar och måste behandlas därefter, hvadan
dess skötare, jägmästaren, ej får klafbindas allt för mycket af långt i förväg

uppgjorda bestämmelser. Alla dessa benämningar, trakthuggning, traktbläd-

ning, beredningshuggning och allt hvad de heta, äro egentligen oting, endast

tjänande att hålla vid lif det schablonmässiga ifrån Tyskland nedärfda syste-

met. Nej, låt förrättningsmannen vid skogsindelning noga beskrifva marken och
bestånden, taxera virkesmassan med angifvande af antalet träd i olika grof-

leksklasser från cirka 16 centimeter vid brösthöjd och uppåt, göra tillväxt-

undersökningar m. m. samt på basis af allt detta föreslå ett visst årligt af-

verkningsbelopp. Må sedan domänstyrelsen fastställa det afverkningsbelopp,

som årligen för viss tid framåt får huggas, och låt sedan jägmästaren uttaga

detta belopp såsom han finner för godt och för året lämpligast, vare sig

genom trakthuggning, blädning eller gallring. Då får jägmästaren intresse

för skogen och framför allt — lian lär sig sina skogar utantill— ty han måste

för hvarje skog noga afväga hvar och hur han skall utföra afverkningen

därstädes.
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Min tro är att tiden är mogen för att sålunda gifva herrar jägmästare

friare händer beträffande sina skogars skötande, och jag är viss om att våra

skogar skulle vinna härpå.

Ö/htr/(igmäsfare!i, fri/i. T. Herimliii instämde i hufvudsak med öfverjäg-

mäst. Wallmo, hvarjämte han, rörande åtminstone de norrländska skogarna,

framhöll vikten af att revirförvaltärna ej genom detaljerade föreskrifter i

hushållningsplanerna bundos vid bestämda trakter och bestämdt afverknings-

sätt med hänsyn till kommande afverkningar, utan att rörlighet och objekti-

vitet vid afkastningens uttagande kunde äga rum. Talaren erinrade därom,

hurusom t. ex., där två eller flera floitleder berörde samma skog, ena året

virket vore begärligare i ett vattendrag, andra i ett annat; hurusom ena året

mindre virkessortiment vore mera eftersträfvade, andra året gröfre; hurusom

viss skogstrakt, som i fastställd hushållningsplan föreslagits till afverkning först

efter ett 20-tal år, på grund af oförutsedda förhållanden snart nog borde

afverkas eller hurusom skogsbestånd bestämts till afverkning genom blädning.

under det att vid tiden for dess afverkning omständigheterna så fogat sig.

att trakthuggning vore lämpligaste afverkningssätt, allt detta m. fl. orsaker

görande, att i hushållningsplan fastställd afverkningsordning och metod borde

frångås; af en hel del förrättningsmän fasthölles icke förty bestämd afverk-

ningsplan, till skada och förlust för skogen.

Hvad hufvudsakligast med nuvarande fataliga personal behöfdes vid

skötseln af de stora vidderna vore en god och fullt tillförlitlig, dock ej allt-

för detaljerad, karta jämte tydlig och belysande beskrifning samt på ända-

målsenliga grunder beräknadt, fastställdt afkastningsbelopp. Hvar och huru

afkastningen skulle uttagas, borde vara beroende på förhandenvarande om-
ständigheter vid hvarje särskildt afverkningstillfälle.

Jägmästare Wilh. Ekman. I herr Wallmos yttrande beder jag varmt få

instämma på samma gång som jag dock vill framhålla vikten af att, innan

den föreslagna metoden tillämpas, revirens storlek minskas. Revirförvaltaren

är nämligen nödsakad att fullständigt känna till sina skogar, om han skall

kunna göra utsyningarna på det föreslagna sättet. Om han ej känner sina

skogar, blir metoden mindre god. Som exempel på att jägmästarnas tjänst-

göringsområden nu äro så stora, att ett uttagande af virkeskvantiteten på
nyssnämndt sätt blir mindre fördelaktigt, kan jag nämna, att inom många
revir jägmästaren ej med bästa vilja kan hinna besöka hvarje skog en gång

om året. I Stockholms revir finnas sålunda, om jag minns rätt, 31 2 st. skogar,

och dessa kunna endast någon gång få ett besök af revirförvaltaren, hvarför

han ej under nuvarande förhållanden kan hinna lära känna dessa så väl

som önskligt skulle vara^. På många andra ställen äro förhållandena liknande.

Hofjägmästare Edcktam. Jag kan icke underlåta här framhålla den

tillfredsställelse, som jag i egenskap af förutvarande skogsstatstjänsteman och

alltjämt förblifvande skog'5vän erfar af att nu kunna konstatera att två re-

presentanter för statens skogshushållning, öfverjägraästare W.iUmo och Fri-

herre Hermelin, här uttalat sig för att lämna största möjliga frihet ifråga om
sättet för den bestämda årsafverkningens uttagande åt den i skogen verk-

* Sedan detta yttrats har generaldirektör Fredenberg meddelat mig, att Stockholms
rex\T numera reglerats, så att blott 164 st. indelade skogar finnas, och att revirförvaltaren

har en aflönad assistent till sin hjälp. På samma gång jag meddelar detta beriktigande, beder
jag fa framhålla, att enligt min åsikt tjänstgöringsområdet dock är för stort. ^V. E— n.
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samma och med skogen mest förtrogna tjänstemannen och att sålunda nu-

mera förtroende anses böra lämnas denne i hans säkerligen viktigaste verk-

samhetsgren. Alla de, som sysslat med förvaltning af enskild skogsegendom,
och som därvid i regel icke varit bundna af trånga former i förenämnda
afseende, kunna också säkerligen med mig betyga med huru mycken större

glädje och tillfredsställelse man ägnar sig åt arbetet i skog och mark och
huru mycket nyttigare för skogen och skogsägaren en praktisk skogsman
kan verka, om han icke i ifrågavarande afseende är bunden af trånga former

eller af föreskrifter uti hushållningsplaner, som sällan kunnat förutse skogs-

beståndens och trädens ganska växlande utveckling och däraf följande behof,

hvilka bestämmelser åtminstone förr, ifråga om statsskogarna, icke utan om-
gång och svårigheter kunnat få frångås ute å marken.

Ofverjägmästare Wallmo. Jag anser liksom öfverjägmästare Hermelin att

goda skogskartor äro nödvändiga för rationell skogsskötsels bedrifvande.

Men våra nuvarande skogskartor äro icke praktiska. De blifva till slut full-

klottrade med alla möjliga anteckningar, periodutläggningar m. m., och för-

lora i öfverskådlighet. — Lämpligast torde därför vara att, när nymätning
sker, upprätta en stomkarta, upptagande markens skiljaktigheter m. m., samt
beståndsgränser endast i stora karakteristiska drag, därvid åldersdifferenser

på ett eller annat tiotal år, eller smärre hyggen o. s. v., ej behöfde å kartan

utmärkas.

Med stöd af denna stomkarta skulle för indelningsperioden en arbets-

karta upprättas, upptagande beståndsgränserna mera i detalj, och äfven andra
anteckningar därstädes göras, som kunde underlätta blifvande arbetet i skogen.

A denna arbetskarta skulle sedermera undan för undan olika huggningar,

skogsodlingar, dikningar m. m. med särskilda beteckningar utmärkas allt efter

som de å marken utfördes. Och vid hvarje kommande revision skulle ny arbets-

karta upprättas med stöd af såväl stomkartan som de gamla arbetskartorna.

Detta skulle ge öfverskådlighet och reda i arbetet.

r):r (t/iiiiku- Andersson ville fästa uppmärksamheten på det arbete som
nedlades på de s. k. bonitetsuppskattningarna och de olika »boniteternas»

markerande, hvilket han ansåg vara af föga nytta och i många fall böra
betecknas som ren humbug. Ty hvilka förutsättningar äga väl våra skogs-

män, för att verkligen objektivt bestämma själfva skogsmarkens närings-

fysiologiska värde och gradera den i en så mångtalig skala som den nu
använda? Helt säkert mycket små, ty markläran själf står som vetenskap

på de första osäkra stadierna, i all synnerhet beträffande skogsmarken. Det
torde knappast ens för specialisten efter en noggrann undersökning än vara

möjligt att med utgångspunkt i själfva marken med säkerhet afgöra dess

värde så detaljeradt som våra jägmästare nu tvingas till.

Hvad de yttra sig om är också icke, om markens bonitet, utan om det

sätt, på hvilket skogen under senaste årtionden på denna m.ark vuxit. Men
denna växt beror utom af markens kemiska och fysiska beskaffenhet, af en

komplicerad serie af orsaker, såsom trädslaget, mer eller mindre tillfälliga

dräneringsförhållanden m. m. Det kan alltid medföra skada, att man vid

ett arbetes utförande tror sig veta mera än man verkligen vet. Så lämnas
lätt mark, som vid första uppskattningen fått låg bonitet åt sitt öde, medan
kanske en enkel utdikning skulle höjt densamma i en- hög bonitetsklass.

Låt oss därför helt lämna det gamla bonitetsbegreppet och i planerna ge
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upplysningar om hvad som verkligen obser%-eras, nämligen skogens be-

skaffenhet inom områdets skilda partier. At framtiden med dess full-

ständigare kännedom om markens så utomordentligt viktiga egenskaper och

dessas verkningar på skogsväxten mä vi tillsvidare lämna en verklig, prak-

tiskt duglig bonitetsuppskattning.

Generaldirektör Fredenberg. Utan att på förhand alls vilja uttala mig om
det af herr Wallmo framkastade förslaget, vill jag blott erinra därom, att

domänstyrelsen sedan rätt långt tillbaka icke brukat fastställa skogshushåll-

ningsplanerna annat än till kdning vid skogens skötsel. Därmed har ju

domänstyrelsen tydligt antydt, att det vore jägmästarnas icke blott rättighet

utan ock skyldighet att i utSNTiingsförslaget upptaga de jämkningar och af-

vikelser, som på grund af ändrade förhållanden eller i öfrigt kunde anses

behöfliga. Att sådana förslag — äfren mycket radikala dylika — vunnit

domänstyrelsens godkännande, därpå kunna många exempel anföras. Då
jag blef jägmästare i Västra Hälsinglands revir, föreslog jag en fullständig

omläggning af afverkningen å Hamra kronopark. och detta icke allenast i fråga

om sättet för afverkningsbeloppens uttagande och ändring af minimidimen-

sionen utan ock i afseende på afverkningstraktemas förläggande inom de

skilda blocken. Alla dessa mina förslag fick jag gillade. Såsom öfveriäg-

mästare i Västra distriktet blef jag i tillfälle se, huru ett par revirförvaltare

vidtagit mycket betydande förändringar i tillämpningen af en del skogshus-

hållningsplaner. Så hade exempelvis dåvarande jägmästaren i Vadsbo revir,

här närvarande öfverjägmästaren Barthelson, fullständigt omstöpt skogsskötseln

å Skagersholms kronopark, så att den icke alls lämpliga hushållningsplanen

helt och hållet frångåtts, hvilka ändringsföreslag af domänstyrelsen gillats. —
Då det emellertid visat sig, att jägmästare sranerligen ofta icke insett denna
sin både rätt och skyldighet, så utfärdade domänstyrelsen i början af detta

år ett cirkulär med åläggande för jägmästarna att alldeles oafsedt skogshus-

hållningsplanernas bestämmelser ovillkorligen i de årliga utsyningsförslagen före-

slå afverkningens uttagande i öfverensstämmelse med en god skogsvårds

fordringar. Mig synes därför, att jägmästarna redan äga full själfständighet

att verka för en god skötsel af de skogar, som stå under deras förvaltning.

Of-rerjägmästare Walhno. Det förvånar mig att höra ett sådant uttn.xk

fällas som doktor Andersson nyss låtit undslippa sig. Själf har jag utfört

öfver ett hundratal skogsindelningar, och det skulle verkligen smärta mig. om
mitt bestämmande af de olika markbonitetema endast varit humbug. Och
på samma sätt alla mina kamraters arbete i den vägen sedan ett hälft sekel

tillbaka. Men oaktadt detta doktor Anderssons påstående så håller jag före,

att vi allt fortfarande i våra beståndsbeskrifningar skola liksom hittills söka

angifva markens växtlighetsgrad. om än icke i tio klasser, så kanske i hälf-

ten eller däromkring, hvilket för praktiskt behof torde vara tillräckligt. Och
jag kan försäkra doktor Andersson, att jag i praktiken haft n)-tta af denna
uppdelning i bonitetsgrader : vid egendomsvärderingar, vid tillväxtundersöknin-

gar, vid granskning af hushållningsplaner o. s. v. Därför skola vi ej slopa

denna rubrik om bonitetsgrader i våra beståndsbeskrifningar rubriken i bestånds-

beskrifningen lyder å växtlighetsgrad»' utan vi skola behålla densamma och på
samma gång på allt sätt söka utveckla vår kunskap beträffande bonitetsgradens

bedömande. Hvad som brustit i vetenskaplighet därvidlag kan och bör upphjälpas

med tiden liksom allt vårt öfriga vetande inom skogshushållningens område. Men.
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för resten, vi vana skogsmän kunna, liksom läkaren, öfva blicken för diagnosens

ställande. Vi låta icke lura oss af beståndets utseende för närvarande. Om
vi t. ex. ha framför oss ett granbestånd som f. n. sätter föga tillväxt så är

därför icke sagdt att markens bonitet i och för sig själf är dålig. Granbe-

ståndet har kanske uppväxt under beskuggning af ett mer eller mindre tätt

tallbestånd, och när vi krafsa i mossan kanske vi hitta de gamla tallstub-

barna. Som sagdt, skogsmannens blick i detta hänseende kan skärpas, men
jag medger, att man måste vandra i skogarna ganska många år under oupp-

hörligt iakttagande, innan man blir förtrogen med skogens egenheter.

Jägmästaroi II. Petterson. Jag vill på det lifligaste instämma i den kri-

tik dr. Gunnar Andersson riktade mot den gängse boniteringen. De växtlig-

hetsgrader, som vid skogsindelningsförrättningarna åsättas hvarje bestånd, ha

nog mycket ringa värde.

LyckHgtvis behöfva vi inga dylika siffror för att nå skogsindelningens

syften. Af dessa nämnde baron Hermelin ett, att upprätta en god karta,

efter hvilken man lätt kan finna sig till rätta i skogen. För det ändamålet

behöfver kartan stödet af en kortfattad beståndsbeskrifning, som innehåller

alla för orienteringen nödvändiga upplysningar. Men därutöfver ha hushåll-

ningsplanerna ofta upptagit en massa detaljerade beskrifningar öfver markens

och skogens beskaffenhet. Afsikten härmed var ursprungligen att möjliggöra

en kontroll på papperet af de åtgärder, som förrättningsmannen föreslog i

planen. Dessa synpunkter böra vi numera ha vuxit ifrån. Hur en skog

skall skötas kan endast afgöras ute i skogen, och kontrollen af hushållningsplaner

bör därför förläggas dit. Sedan så skett kunna de omständliga bestånds-

beskrifningarna, inklusive boniteringssiffrorna, saklöst utgå.

Om alltså förfärdigandet af en god karta, kompletterad med en kort-

fattad beståndsbeskrifning, må anses som en viktig uppgift för skogsinde-

laren, så. kan jag dock alls ej gå med på, att dennes verksamhet bör in-

skränkas härtill. Hur väl revirförvaltaren än känner sina skogar, har det

nämligen utan tvifvel sin mycket stora betydelse, att hvarje skog minst hvart

tjugonde år öfvergås med en systematisk rekognoscering, hvarvid antecknas

allt, som under perioden bör göras i de olika bestånden. Endast härigenom

vinnes den öfverblick öfver förvaltningsområdet, som utgör villkoret för ett

målmedvetet skogsvårdsarbete. Därmed är ju icke sagdt, att dessa åtgärds-

förslag skola af förvaltaren slafviskt följas — de ha likväl sitt värde som en

god ledning.

Som ett resultat af denna allmänna rekognoscering i förening med nödiga

taxatoriska förarbeten bör afverkningsheräknhigen framgå. Det är med utom-

ordentlig tillfredsställelse jag här i afton hört en, såvidt jag förstått, enhällig opi-

nion mot det tidigare formelväsendet på detta område. Visserligen har jag

själf varit med om att söka framställa en mekaniskt tillämplig formel för af-

verkningsberäkningen, men detta skedde i det negativa syftet att bevisa den

påbjudna formelns ohållbarhet och under den då riktiga förutsättningen,

att en fri pröfning af hvarje enskildt fall ej medgafs. Har man däremot

tillfälle till en dylik fri pröfning, då är denna naturligen vida att före-

draga. Man kommer, som här sagts, utan tvifvel längst med att slopa

formlerna och använda sitt förnuft. Men härvid får man akta sig för en

annan ytterlighet — att öfverskatta förnuftets förmåga att omedelbart fälla

ett riktigt utslag. Man kan i regel icke på rak arm och endast vägledd af
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sin > praktiska blick -^ afge ett vederhäftigt omdöme om hvad som under vissa

år bör huggas på en skog. Utan därtill behöfs en systematisk undersökning

af skogens tillstånd och ett fullt medvetet öfvervägande af alla de skäl, som
tala för en forcerad eller återhållen afverkning.

För att klargöra, hvad jag i detta afseende fordrar af en afverknings-

beräkning, skall jag tillåta mig att redogöra för, hur Mo och Domsjö aktie-

bolag numera går tillväga vid upprättandet af sina hushållningsplaner. Inom
parentes bör jag kanske först meddela, att någon efter detta program utar-

betad plan ännu icke inlämnats till domänstyrelsen eller ens föreligger fullt

färdig.

Arbetet utföres på följande sätt: Skogen taxeras till 10 % af arealen i

parallella linjer på 100 m. afstånd. Träden på taxeringsytan inprickas i cen-

timeterklasserna 10— 14, 15 — ig, 20— 24 o. s. v. med skillnad för tall och

gran. Vid prickningen särskiljas träden inom hvarje centimetersklass i två

grupper, i den ena sådana, som vid en rationell stämpling i beståndet borde

kvarlämnas, och i den andra dem, som borde afverkas. Med ledning häraf

beräknas skogens hela virkesmassa och den del däraf, som med afseende

fästadt endast vid hvarje enskildt bestånd bör afverkas under perioden: det

»huggfärdiga» virket.

När vi kommit så långt, inställer sig frågan: Kan afverkningen under

perioden utan olägenheter utgå med detta nu huggfärdiga virkesbelopp? Kan
det ske, så hör det ske, ty hvarje afvikelse uppåt eller nedåt medför för-

luster. Bevisningsskyldigheten åligger därför ovillkorligen den, som påyrkar

en sådan afvikelse.

Hvad Norrland beträffar är det ju oftast så, att det huggfärdiga virkes-

beloppet blir mycket stort, så att afgörandet gäller om detta belopp utan

fara kan uttagas under eti period eller om det bör öfverhållas under någon

längre tid för att därigenom undvika alltför tvära rubbningar i afverknings-

beloppets storlek. Denna fråga kan icke besvaras utan en ungefärlig kän-

nedom om hvilka afverkningsbelopp som stå till förfogande under kommande
perioder.

Af detta och många andra skäl, som jag här ej kan gå in på, uttaga

vi i sammanhang med taxeringen precis hvart tjugonde träd i hvarje dimen-

sionsklass som profträd, hvilka undersökas rotstående. På dessa profträd

tagas några för en noggrann kubering tillräckliga mått hvarjämte de borras

till märgen vid brösthöjd. Genom att profträden uttagits på detta sätt gifva

de en sammanträngd bild af skogens sammansättning med afseende på
åldersklasser, tillväxtgrader o. d. De möjliggöra upprättandet af en tillför-

litlig åldersstatistik, något som vi hittills fullständigt saknat för våra olik-

åldriga skogar. En sådan statistik ger kubikmassan i hvarje åldersklass och

denna kubikmassas tillväxtprocent. Den tillåter därför ett öfverslag, som
visar de olika åldersklassernas virkesförråd om tjugu år och äfven, ehuru

naturligen med större osäkerhet, flera perioder framåt. Man blir härigenom

i tillfälle att bedöma, hur stora huggfärdiga virkesmassor kunna påräknas

under kommande perioder och kan med öppen blick reglera afverkningen

så, att öfvergången mellan perioderna ej blir otillbörligt skarp.

Detta om själfva afverkningsberäkningen. Härtill vill jag lägga endast

några detaljer. Inledaren nämnde, att det vore onödigt, att i sammandraget
af uppgifterna på virkestillgången skilja på tall och gran. Jag tror, att

Skogszåräs/öreningens Tidskri/t. igoS. Fackuppsaiser.
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ett sådant särskiljande har ganska stort värde. När man med ledning af

planen skall utse årets stäraplingstrakter, vill man under en grankonjunktur

uppsöka bestånd med huggfärdig gran, under en tallkonjunktur sådana med
huggfärdig tall. Jag gör därför i beståndsbeskrifningen, med skiljande på
tall och gran, en anteckning om virkesmassan under och öfver 20 cm. i

hvarje bestånd och inför på raden under, med samma klassificering, be-

ståndets huggfärdiga virkesmassa. Genom att till sist båda summorna, be-

ståndets hela virkesmassa och den huggfärdiga delen däraf, reduceras till

kbm. per hektar möjliggöres en ytterst bekväm kontroll af planen. Kon-
trollanten behöfver endast på några få dagar gå öfver en skog, som det

tagit månader att uppskatta, och i hvarje -eller vissa bestånd jämföra planens

siffror med verkligheten. »Här säger förrättningsmannen, att det finnes så

många kbm. per har. Är det rimligt? Och däraf anser han så många kbm.

per har huggfärdiga. Är det rimligt?» Genom att på detta sätt taxerings-

arbetets slutresultat kunna direkt kontrolleras ute på marken blir den tids-

ödande sififergranskningen strängt taget onödig.

En annan bekväm verifikation på taxeringsarbetets utförande, särskildt

hvad separeringen i huggfärdig och icke huggfärdig skog angår, får man
genom att i profträdslängden särskildt beteckna de stammar, hvilka vid taxe-

ringen upptagits som huggfärdiga. Dessa stammars efteråt uträknade ålder

och tillväxt ge en god uppfattning om hur detta åtskiljande försiggått.

Jägmästare Scltottc. Beträffande markboniteten kan jag vittna om, huru

svårt det är att bestämma den i enlighet med skogsindelningscirkulärets före-

skrifter. I Norrland finner man t. ex. å tallhedarna vacker tallskog, som
man skulle vilja beteckna med växtligheten 0,7, men tänkte man på å dylik

mark invandrad gran kanske man ej finge sätta högre siffra än 0,2. På

ljunghedarna i södra Sverige är humuslagret ofta mäktigt och med hänsyn

till det och öfrig kännedom man har om den marken, ville man kanske

uppskatta den till 0,9. Men så finnes å dylik mark ofta ett glest tallbe-

stånd, hvars växtlighet endast är 0,4.^ Det är således tydligt, att det dr.

Gunnar Andersson betecknade såsom humbug, är det.

I öfrigt tror jag att dr. Gunnar Andersson och öfverjägmästare Wallmo
— jag får bedja om ursäkt, att jag blandar mig i striden mellan dem —
tala om två skilda saker. Den förre åsyftar markens näringsfysiologiska

värde, den senare skogens växtlighet. Det kan ju hända, att skogsmannen

kan ha nytta af en siftVa för skogens .växtlighet, men den är ju redan an-

gifven i beståndsbeskrifningen med trädens ålder och höjd.

D:r Gunnar Andersson. Sällan torde en opponent gifvit den angripne

så utomordentligt goda vapen i händerna som min vän öfverjägmästaren

Wallmo gaf mig. Icke en enda gång såg han vid sin bonitetsuppskattning

annat än uppåt, i trädkronorna, på stammarna, bara på träden, aldrig på
marken, hvars bonitet han uppskattade. Det skulle vara högst intressant, att

en gång föra honom, som är så säker i markuppskattningen, med mig upp

till exempelvis Spetsbergen, där det »nakna jordkadavret» ligger blottadt och

bedja honom där göra bonitetsuppskattning. Då finge vi se hvad hans

metod döge till. Jag är alldeles viss, att hans upplysningar om den för-

öfrigt högst växlande och delvis ypperliga markens bonitet skulle bli af jäm-

' Hade samma mark varit planterad med gran, hade man nog ej tvekat att angifva.

växtlighetsgraden till i.
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förelsevis ringa såväl teoretiskt som praktiskt värde. Men en verkligen dug-

lig markbonitetslära, den skall duga äfven där.

Det äro lätt begripligt, hvarifrån vi fått vår nu brukade metod. Som
så mycket annat på det skogliga området ha vi ärft den från Tyskland.

Där har den framgåttur naturbeskaffenheten själf och är delvis alldeles ypperlig.

Marken i Mellaneuropa bildas nämligen öfver stora sammanhängande områden

af synnerligen likartadt material, i egenskaper och värde ej sällan mycket

olika inom de skilda områdena. Dessa stöta dock ofta med skarpa gränser

intill hvarandra. På vissa områden ha vi ytterst magra, uttvättade sandslätter,

intill dem kan en kalkplatå ligga, i andra fall en ypperlig vittrad skiffer-

mark för att blott anföra ett par exempel. Här behöfs ingen djup kunskap

för att urskilja själfva markbeskaffenhetens olikhet och gradera den.

Hur olika är ej förhållandena inom vår svenska skogsmark, nästan

öfverallt uppkommen af vittrade, kemiskt ganska likartade sura urbergsbergarter,

som bildat en jordmån, som hvarken är synnerUgen rik eller synnerligen

fattig på näringsämnen. Här blir det, jag upprepar det, ofta ren humbug
att gå och göra en fingradering i bonitet. Nej, det enda som lönar sig vid

markbeskrifningar hos oss är att ange, om det är sand eller lera eller grus,

eller mossjordarter etc, att undersöka om marken är kalkhaltig eller ej.

Sådana anteckningar ha ej den subjektiva prägel som våra bonitetsuppskatt-

ningar så ofta få, utan ett enkelt, lättbegripligt praktiskt värde och hvad

mera är, de kunna, om de äro ordentUgt gjorda, vara af ovärderlig nytta

vid skogarnas fortsatta skötsel.

Öfvrr/Vfoy/iäs/a/r Wa/lmo. Jag skall åtaga mig bestämma boniteten äfven

på Spetsbergen och Kung Karls land. Jag ber endast min vän Gunnar An-

dersson åtfölja mig dit, så skall jag plantera några björkar och tallar och

sibiriska lärkträd, hvarefter vi stanna däruppe några år för att se hur dessa

träd växa. Sedan skall jag bestämma boniteten. För öfrigt vill jag erinra

att jag vid bonitetsuppskattningen icke bara ser uppåt, i trädkronorna, på
stammarne. ty redan i mitt förra anförande framhöll jag ju tydligt nog, att

vi skogsmän vid bonitetsuppskattningen icke låta lura oss af den förhanden-

varande skogens utseende och växtlighet utan endast taga hänsyn till »uirkens

förmåga att med luftens och ljusets tillhjälp producera skog af ena eller

andra slaget.

fyomäs/crre J/(7(7ss instämde med öfverjägmästare A\'allmo beträffande

nyttan af markens bonitering, äfven om densamma ej fullt exakt låter verk-

ställa sig samt framhöll att markens och beståndens växtlighetsgrader i de

flesta fall stå i nära samband med hvarandra, dock lämpade sig som bekant

beskaffenheten hos plantskog eller ungskog ej såsom mätare af markens god-

het. Om å marken funnes ett för densamma olämpligt trädslag, såsom

till ex. dåUg granskog på tallmark, där således beståndets beskaffenhet skulle

medföra en låg växtlighetsgrad för marken, kunde denna olägenhet lätteligen

afhjälpas genom att växtlighetsgraden bedömdes genom att ange det för

marken lämpligaste trädslaget samt den växtlighetsgrad, uttryckt i tiondedelar,

det lämpliga trädslaget skulle utvisa å ifrågavarande mark. Således för den

valda beståndsbilden till ex. tall 0,0.

Markens bonitering vore vidare en god hjälp vid skogens indelning i

hyggesföljder, enär ju önskemålet härvid vore att till samma hyggesföljd hän-

fördes mark af tillnärmelsevis samma godhetsgrad.
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Beträffande jägmästaren Pettersons yttrande ville talaren endast erinra

om att en på blott och bart »sunda förnuftet» grundad afverkningsberäkning

icke skyddade för öfverafverkning, utan att en dylik beräkning ju alltid måste

jämföras med en på arealen eller virkesmassan grundad afverkningsberäkning

för att trygga en uthållig afkastning.

Dr. II. Hesselnian. Då bonitetsfrågan kommit fram under diskussionen

och då denna närmast är af naturhistorisk art, vill jag med några ord beröra

densamma. Jag vill då genast säga, att jag sluter mig till de åsikter, som

uttalats af herrar G. Andersson, G. Schotte och H. Petterson. Jag kan förstå

öfverjägmästare Wallmos uppfattning, han har hämtat sin erfarenhet från mel-

lersta Sverige, där vi många gånger ha att göra med vackra, välskötta skogar.

Här producera nog bestånden mången gång så mycket, som marken kan

förmå. En sådan bonitetsuppskattning som den som öfverjägmästare Wallmo

förfäktat, kan ju då ha någon betydelse. Däremot måste jag ställa mig i

bestämdaste motsats till den åsikt, som framlagts af jägmästare INIaass och

«om förmodligen afser landet i dess helhet. En sådan bonitetsuppskattning,

antagen för och tillämpad i hela vårt land, skulle innebära en öfverhängande

fara särskildt för utvecklandet af Norrlands skogsskötsel. Här ha vi utan

tvifvel vidsträckta områden, där skogens beskaffenhet långt ifrån är sådan,

som är möjlig på grund af markens natur. De områden här och där, som

af en eller annan anledning blifvit skötta, framstå som oaser gentemot andra

mera tröstlösa vidder, ehuru marken är densamma. En bonitetsuppskattning

efter beståndens beskaffenhet skulle särskildt i Norrland föra utvecklingen i

baklås. I stället för att dekretera en bestämd och allmängiltig metod för

bonitetsuppskattningen, böra vi närmare utreda lagarna för markens produk-

tionsförmåga, ty endast genom kännedomen af dessa kan man erhålla en

rationell metod för en bonitetsuppskattning, som möjliggör en vidare utveck-

ling. Gentemot öfverjägmästare Wallmos yttrande angående Spetsbergen vill

jag framhålla, att resan dit är, såvidt försöken skola utföras på de af herr

Wallmo föreslagna sätten, alldeles onödig. De föreslagna trädslagen växa där

ej — af klimatiska orsaker. Saken är ju den, att det här gäller att obe-

roende af växttäcket, bedöma markens produktionsförmåga — på grund af

dess kemiska, fysiska och — man kunde äfven säga — mikrobiologiska egen-

skaper. Ännu ha vi långt till en dylik bonitetsuppskattning, — jag trotsar

öfverjägmästare Wallmo att han kan utföra en dylik bonitetsuppskattning.

Öfvcrjägiuästare WaUnio. Efter de upplysningar, jag af doktor Hessel-

man erhållit, behöfver jag ej resa till Spetsbergen och Kung Karls land

för att bestämma boniteten därstädes. Jag kan nämligen göra det nu på stående

fot. Ty, eftersom hvarken björk eller tall eller lärk kunna växa där, så är

boniteten lika med o. Ja, med anledning af markens relaterade fula egen-

skaper, så skulle jag till och med vara böjd att sätta boniteten till oo!

Jägmästare P. O. Welaudcr. Med stort inträsse har jag hört på diskus-

sionen om grunder för en rätt skogshushållning, men jag kan ej neka, att

behållningen däraf synes mig ganska mager. Det har bland annat sagts, att

vi böra vid bestämmandet af afverkningsbeloppet öfvergifva omloppstider och

alla formler och i stället lita till något, som jag ställer mycket högt här i

världen, — vårt sunda förnuft. Jägmästare Petterson förordar, att hvarje

bestånd skall betraktas som ett helt för sig och underkastas den afverkning,

som dess vård kräfver, då den årliga afverkningen på en skog naturligen
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Utgör summan af nyssnämnda beståndshuggningar. Då det gäller gallring,

ljushuggning och andra beståndsätgärder är ju saken lätt afgjord, men man
trattar ock i hvarje skog träd eller bestånd, som skola slutafverkas. När

eller efter hvilken grund skall då detta sker

jägmästare H. Petterson. Jägmästare Maass framhöll som ett skäl för

boniteringens bibehållande, att denna borde utgöra grunden för beståndens

rationella sammanförande till hyggesföljder. Ja, jag skulle verkligen ej sörja

öfver om bildandet af både fasta» och »öfvergående» hyggesföljder omöj-

liggjordes. Om afverkningsberäkningen utföras på det sätt jag nyss beskrif-

vit, behöfver man ej längre dessa ganska otympliga hjälpmedel, lika litet

som alla »normala» och »tillfäUiga> genomsnittsomloppstider för olika skogar

eller delar däraf. Man går ut i skogen och ser efter, hvar som bör huggas,

går sedan hem och öfverväger, ora det huggfärdiga virket kan afverkas nu,

det är allt.

Med anledning af jägmästare Welanders yttrande vill jag fråga honom,

hur han burit sig åt, när han stämplat. Han har väl då med tillhjälp af

sin samlade skogsmannaerfarenhet sökt bedöma, hvilka träd borde uttagas

och hvilka borde stå kvar. Har han därvid räknat, är det så mycket akt-

ningsvärdare. Men hur som helst, öfverläggningen har resulterat i att vissa

träd utstämplats, de nämligen, som enligt hans åsikt /avv/^ utstämplas. Nåväl.

pricka då vid taxeringen just sådana träd som huggfärdiga. Svårare är det icke.

[ägmästare P. O. Welander. Jägmästare Petterson ställde en fråga till

mig, om jag ej vid stämplingar fått en bestämd känsla af att vissa bestånd

äro mogna för afverkning Härtill svaras, att jag nog haft sådana känslor,

men jag har därvid icke vågat lita till känslan utan gjort mina beräkningar

därjämte. Utan någon beräkning om trädens mognad eller någon norm för

hushållningen med skogen som ett helt, fruktar jag frågan om afverkningens

storlek sväfvar i luften.

Jägmästare)! H. Petterson. Om jag kommer till ett bestånd, som h>^r af-

verkas, så tar jag naturligtvis upp det som huggfärdigt. Det är väl ganska enkelt^

Jägmästare P. O. Welander. Det var just något mer än detta /•<'r jag

ville veta.

Redaktionen har erhållit följande meddelande, som införes här i samband med dis-

kussionen, då detta inlägg nära ansluter sig till det debatterade ämnet.

Några medel att höja afkastningen från statens skogar.

Mycket ofta hör man den åsikten uttalas, att den enskilde erhåller, i

jämförelse med staten, långt större inkomst från sin skog, och att statens

skogar äro sämre skötta än den enskildes. Det kan icke nekas, att ett dy-

likt uttalande i många fall är berättigadt. Jag vill nu icke tala om sådana

enskilda skogar, där sköfling eller öfverafverkning äger rum utan endast om
sådana, som skötas pä ett rationellt sätt med uthålligt skogsbruk.

I allmänhet är det ju så, att den enskilde på ett mera inkomstbringande

sätt kan tillgodogöra sig atkastningen från sin egendom än hvad staten kan.

* Mina t\å sista repliker till Jägmästare P. O. Welander förefalla i protokollet menings-

lösa på den grund att hans yttranden här ej återgif\its som orden föllo. //. P".
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Men hvad kan det nu bero på, att statens skogar proportionsvis icke lämna
så stor afkastning som de väl skötta enskilda skogarna?

Denna fråga berördes delvis vid den diskussionsafton, som Skogsvårds-
föreningen anordnade den 6 november, då det af öfverjägmästaren Wallmo
ifrågasattes, om tiden nu icke vore inne att lämna skogstjänstemännen större

frihet vid utöfvandet af sin verksamhet. Jag anser nämligen, att den oför-

delaktiga domen öfver statens skogar i första handen är beroende af den
ringa frihet revirförvaltaren äger vid skötseln af sitt revir. Han har en massa
föreskrifter att rätta sig efter, som ju i vissa fall kunna ändras, på därom
gjord framställning, men bunden måste han dock känna sig. Och hvem arbetar

med större ifver, större intresse och gynnsammare resultat, en arbetare, som utan

hinder kan begagna sig af sina lemmar, eller en som har händerna bundna?
Den i privat tjänst anställde skogsförvaltaren äger däremot full frihet

att efter sitt sunda förnuft sköta den honom anförtrodda skogen. Han be-

höfver icke så noga följa en uppgjord hushållningsplan utan kan utan före-

gående mångskrifveri hjälpgallra ett bestånd, som kanske icke beräknats hem-
falla under dylik afverkning under löpande indelningsperiod, han kan ägna
hvarjc bestånd inom skogen den vård detsamma kräfver utan att fråga någon
till råds, och han bör ju dessutom bäst känna till sin skog och hvilka åt-

gärder, som där böra vidtagas.

Genom allt för stränga föreskrifter skapas inga dugande skogsmän, så-

dant släppar endast intresset och verkar hämmande. Mången torde nog dra

sig för att sätta en hel apparat i gång med mer eller mindre onödiga skrif-

velser, då det gäller att få ett eller annat träd afverkadt, som, efter hvad
hans sunda förnuft säger, bör bort i skogsvårdens intresse, men som af en

eller annan anledning icke upptagits till afverkning i gällande hushållningsplan.

Som ett belysande exempel hur opraktiskt det kan vara att alldeles från-

taga revirförvaltaren bestämmanderätt vid afverkningsfrågor vill jag endast

nämna, att vid en inspektion å en häradsallmänning — detta hände visser-

ligen för cirka 15 år sedan — vederbörande öfverjägmästare fann en frisk

tallstubbe inom ett bestånd, som icke skulle underkastas någon afverkningsåt-

gärd under indelningsperioden jämlikt gällande hushållningsplan. Vid fråga hvar-

för detta träd afverkats, upplystes det, att trädet i fråga varit angripet af topptorka

och sålunda i skogsvårdens intresse borde afverkas. Vederbörande öfverjägmästare

invände då: »Ni får inte hugga ett enda träd utan att fråga domänstyrelsen!»

Förhållandena äro visserligen nu något annorlunda, men det står dock

kvar— åtminstone beträffande sådana skogar, för hvilka hushållningsplaner icke

fastställas blott »till ledning för skogsskötseln», d. v. s. sådana, som stå under

skogsstatens omedelbara vård och förvaltning — att vill jag afverka ett träd

utom planens föreskrifter, måste jag gå in till vederbörande med skrifvelse

i ärendet. Revirförvaltarna ha tillräckligt med skrifgöromål ändå, som upptar

deras tid och hindrar dem från de för en god skogsvård oundgängliga be-

söken i skogarna.

Månne det icke skulle låta sig göra att fastställa alla hushållningsplaner

»till ledning», sedan det utrönts, genom vederbörlig skogsindelning, hur stor

årlig afverkning, som kan och bör uttagas. En förståndig och intresserad

skogsman skall då helt säkert på bästa sätt uttaga det bestämda afverknings-

beloppet, och skulle det visa sig, att en eller annan icke skulle vara till-

räckligt förtrogen med sin skog eller icke ha den sanna skogsblicken — ja,
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då rinnas ju öfverjägmästarnas inspektioner och kontrollbesök, hvarvid ett

möjligen begånget missgrepp kan ändras och nödiga rättelser vidtagas.

Den invändning skulle möjHgen här kunna göras, att revirförvaltaren

icke skulle kunna hinna med att verkställa alla dessa utsyningar, då hänsyn

måste tagas till hvarje bestånd, i all synnerhet då han i regel har ett större

antal skogar att förvalta. Men detta kan hjälpas på så sätt, att utsvnin-

garna verkställas för tre år på en gång, inom hvilken tidrymd inga särskilda

omständigheter i allmänhet taget torde uppstå, som skulle påkalla en ändrad
afverkningsmetod.

Det finnes äfven en annan omständighet, som spelar en stor roll vid hushåll-

ningen med virkesafkastningen särskildt från utarrenderade kronodomäners sko-

gar, och som gör att staten afhändes icke så obetydlig inkomst, och det är att

husbehofsvirket oftast beräknas alldeles för högt, i synnerhet vedvirket, som i

de allra flesta fall beräknas efter de insynade eldstädernas antal och med
oskäligt hög virkesåtgång pr eldstad. Det må så vara, att det finns så och

så många insynade eldstäder vid en kronoegendom — man får därför icke

beräkna vedåtgång till dem alla, ty det är endast undantagsvis som samtliga

rum uppeldas, särskildt vid mindre gårdar — med arrendatorer ur allmoge-

klassen — hvilka dock kunna ha afsevärd skogstillgång. Vanhgast torde

vara, att endast kök och kammare samt drängstuga eldas, och de andra rum-

men få stå obegagnade vintertiden.

Bästa beviset för att inskränkningar kunna göras och verkligen vidtagas

har man vid sådana egendomar, där arrendatorerna haft fri dispositionsrätt

öfver virkesafkastningen, och där det årliga husbehofvet beräknats öfverstiga

den årliga virkesafkastningen. Ty härstädes ha i de allra flesta fall afse-

värda kvantiteter virke af vederbörande arrendatorer kunnat försäljas, men
så ha också hyggestrakterna i allmänhet varit väl röjda från ris och grenar,

hvilka användts för husbehof, något som eljest icke gärna kommer i fråga,

trots de vinkar vederbörande fått och få om exempelvis granbångarnas höga
bränslevärde. — Dylik fri dispositionsrätt förekommer ju numera lyckligt-

vis icke.

Jag går för öfrigt så långt, att jag anser att staten skulle få största in-

komsten af sina skogar, om all utmark undantogs från arrendena, och arren-

datorerna icke erhöllo någon utsyning alls, utan i stället fingo köpa sitt hus-

behofsvirke.

Härigenom skulle stora besparingar göras, och ris och grenar bättre till

varatagas i stället för att som nu sker ligga och ruttna bort i skogarna eller

uppbrännas vid för skogskulturerna erforderliga hyggesrensningar, ty jag är

förvissad om, att man tänker sig för mer än en gång, innan man onödigtvis

slösar med veden, om man som i hufvudstaden och dess närhet får betala

öfver 20 kronor för en famn barrved.

Icke heller tror jag att en sådan åtgärd skulle afsevärdt inverka på ar-

rendebeloppen. Kronoarrenden äro alltid eftersökta, och i skogsfatiiga orter,

där den årliga virkesafkastningen från egendomarnas utmark är den minsta

möjliga för att icke säga ingen, torde arrendebeloppen i allmänhet stiga lika

högt, som där rikligt husbehofsvirke förekommer.

Detta är i korthet ett par synpunkter, hvilka enhgt mitt förmenande
torde tagas i öfvervägande för erhållande af större inkomster från statens

skogar. //. Xordeuadlcr,
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Lagen angående civila tjänsteinnehafvares rätt

till pension.

Att läsa innantill, jag menar att göra detta riHI, är icke allom gifvet.

Särskildt gäller detta när fråga är att studera lagar och författningar, och
allramest när studiet har till föremål nyare tiders alster på detta område.
Orsaken till dessas större eller mindre grad af svårtydlighet synes vara en

sträfvan att göra dem så kortfattade som möjligt, äfven om tillägg af några få

ord kunnat göra dem fullt tydliga äfven för menige män. Kanske ock kompro-
misser spelat in? Säkert är emellertid, att herrar advokater skulle förlora åtskillig

inkomst, om allt vore tydligt och klart uttryckt, och de skola ju ock lefva.

Såsom det nu är ställdt måste man vanligen leta sig fram genom kom-
mittébetänkanden, utskottsbetänkanden, riksdagsprotokoll och hvad dessa digra

luntor eljest kunna hafva för namn, för att möjligen få fram verkliga inne-

börden af ett eller annat orakelliknande uttryck i en fråga, som just ligger

en på hjärtat. Men sådana där betänkanden och protokoll kan ej hvem som
helst taga fram från sin egen bokhylla, och då sitter han där och gör dum-
heter kanske och skrifver i onödan till förmän eller ämbetsmyndigheter eller

kanske till själfva Kungl. iMaj:t och blamerar sig. Sådant har händt — vi

se i det följande ett prof därpå.

När jag nu gör ett svagt försök att så godt som i min ringa förmåga
står intränga i lagen aiigående civila tjänsteinnehafvares rätt till pension af den

11 oktober iqoy, så gör jag detta med särskild hänsyn till de skogsmän, som
äta af kronans lilla kaka och hädanefter bli nödgade att af denna kaka lämna
ifrån sig flera bitar än förut för pensioneringen.

För dem af tidskriftens ärade läsare, som icke äta af den kakan, torde

det följande icke ha något intresse alls. De kunna alltså utan saknad och

förlust undvika att trötta sig med läsningen af denna uppsats och ägna sig

åt någonting trefligare. De åter, som tillhöra den förenämnda trängre kret-

sen, kunna möjligen hafva någon nytta af mitt opus. Saken rör ju deras

eget skinn. För att emellertid icke alltför mycket taga i anspråk tidskriftens

utrymme på bekostnad af bättre artiklar, skall jag undvika, så vidt sådant är

möjligt, att citera hvad som står i lagen. De ärade läsare, som återstå efter

gallringsförsöket här ofvan, äro nämligen säkerligen i besittning af nämnda
lag (svensk förf. samling 1907 n:o 85) och återfinna således med lätthet de
ställen i lagen, hvartill jag hänvisar. Sådana delar af lagen, hvilka S}nas

vara så tydliga, att de svårligen kunna missförstås, eller hvilka sakna till-

lämpning på personalen vid skogsstaten och skogsläroverken, beröras icke i

det följande.

Till en början ber jag att ingen — för öfrigt tämligen vanlig — för-

växling må göras mellan här ifrågavarande pensioner pä indragningsstat och

pensioner från civilstatens pensionsinrättning. För de sistnämnda har afgift be-

talts redan långt före detta och kommer så ock framdeles att ske, möjligen
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i^hvem vet?) med högre belopp än förut, men med utsikt, må man hoppas,

till högre pensioner än nu åt änka och oförsörjda barn. Hvad vi nu genom
den nya lagen fått veta är, att vi skola punga ut äfven för den pension,

som r/ s/ä'!jia en gång på ålderdomen kunna få 0/ staten, om vi blott lefva

och tjänstgöra tillräckligt länge och uppföra oss någorlunda hyfsadt och red-

bart, så att vi ej bli utsatta för afsättning eller dylikt otyg (9 §). Vår blif-

vande utgift härför är således ett rent plus — d. v. s. ett minus för vår

egen plånbok.

H vilka äro underkastade lagen?

Denna fråga torde nu närmast föresväfva oss. För att kunna besvara

den måste vi hänvända oss till lagens sista §, den i8:de, och finna där. att

lagen visserligen skall träda i kraft den i januari iqoS, men att undantag

förekomma i en mängd fall. Plocka vi nu fram därur hvad som kan till-

lämpas på oss och jämföra dessa urplock med andra författningar och före-

skrifter, så finna vi en hel del intressanta konsekvenser.

Enligt lagens 18 § a1 är den fri, som ej på grund af »särskilda före-

skrifter» skall »underkasta sig förändrade bestämmelser angående rätt till

pension eller före 1908 års utgång anmäler, att lagen må på honom vinna

tillämpning». Kvilka äro nu sådana särskilda föreskrifter», som kunna be-

röra skogspersonalen? Jo, vi hafva kungl. kungörelsen af den 31 mars iqoo,

som stadgar, att den som efter den dagen utnämnes till befattning, med
hvilken följer rätt till pension från allmänna indragningsstaten, skall vara

underkastad de förändrade bestämmelser i fråga om pension, som kunna

varda stadgade. Alltså skulle enhvar, som utnämnts till innehafvande tjänste-

befattning före april 1900, vara fri. men de öfriga bundna.

Denna eventuella frihet gäller dock icke kronojägarna. Den i juni 1900

fastställdes nämligen för dem, såsom bekant, en ny lönereglering, på hvilken

samtliga nu i tjänst varande kronojägare, därom tillfrågade, ingått, och vid

denna reglering var fäst det villkoret, att de skulle vara underkastade de

törändrade pensionsbestämmelser, som framdeles kunde varda stadgade-.

Personalen vid skogsinstitutet har utnämnts efter år 1900 och är således

äfvenledes bunden. Resultatet häraf blir alltså, att samtliga kionojägare och

personalen vid skogsinstitutet äro bundna vid lagen, och likaså alla sådana öfver-

jägmästare, jägmästare äfvensom föreståndare och skogsrättarc vid skogsskolorna , som

utnämnts till innehafi'ande tjänstebefattning efter den ^i mars igoo.

De som för närvarande ännu äro fria kunna emellertid, om de så önska,

anmäla sig för underkastelse, såsom ofvan nämnts. Domänstyrelsen har ock

ansett sig böra infordra dessas förklaring med afseende på en sådan önskan.

Af det följande torde emellertid framgå, att en underkastelse för dem, såvidt

jag kan se, medför hvarken fördel eller nackdel. Egentliga anledningen till

lagens föreskrift härom lärer hafva varit att bereda vissa tjänsteinnehafvare,

som enligt nu för dem gällande stater sakna rätt till pension på indragnings-

stat, tillfälle att på detta sätt förvärfva sig en sådan rätt. Skogstjänstemännen

hafva ju dock redan förut en sådan rätt.

Om, såsom vi hafva anledning hoppas, n\ stat för skogsstaten och skogs-

läroverken inom en snar framtid utfärdas, bUr underkastelsen under pensions-

lagen därmed allmän, därest ej en eller annan, möjligen berättigad till val-

frihet, mot förmodan vägrar att ingå på den nya staten. Det sistnämnda är
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dock föga troligt. Visserligen skulle inträdet på ny stat föranleda en ej ringa

årlig utgift för pensioneringen, men till denna utgift har hänsyn tagits vid

lönebeloppens föreslående, och i alla händelser komme de framtida poisions-

beloppoi att åtskilligt öfverstiga dem hvartill vi nu äro berättigade.

Hveiti skall erlägga pensionsafgifter?

Denna fråga sammanfaller för det närvarande ingalunda, dess bättre,

med den ofvan behandlade frågan om skyldighet att underkasta sig lagens

föreskrifter. jNIången, som är underkastad lagen, vare sig af tvång eller fritt

val, är därmed ändock fri från att med igoS års ingång betala pensionsafgifter.

Lagen själf medger nämligen i senare delen af sin sista § befrielse i vissa

fall. Dessa fall äro i de delar, som kunna beröra skogspersonalen, följande:

i) om nu gällande lönestat fastställts före den i april igov, så länge aflö-

ning å dcu lönestat åtnjutes; samt

2) om tjänsteinnehafvare uppbär aflöning enligt lönestat fastställd efter

(k/i I april igot), men före den i /änimri 190'/, så länge hans aflöning uppgår

till samma belopp som före sistberörda dag, därest icke vid lönestatens faststäl-

lande bland villkoren för denna aflönings åtnjutande gjorts uttryckligt förbe-

håll, att löntagare skall vara skyldig att vidkännas pensinnsafgift motsvarande

afdrag ä aflöningen.

Detta låter ju li:et inkrångladt, men jag skall ändock söka klara saken

i hvad skogspersonalen angår, och tillika i förbigående tala om, att för de

väsentliga lättnader för en stor del af nuvarande tjänsteinnehafvare, som där-

igenom beredts, yi äro tack skyldiga ej pensionskommittén, utan chefen för

finansdepartementet, som vid ärendets behandling i statsrådet framhållit de

orättvisor, som blefve följden af kommitténs förslag, hvilket gick ut på att

alla de, som voro bundna vid lagen, skulle betala och således efter I90S års

inträde få sina redan förut otillräckliga aflöningar afkortade.

Den för öfverjägmästare och jägmästare nu gällande lönestaten fastställ-

des år 1889, den för skogsinstitutet år 1893, den för Ombergs skogsskola

år 1885 och den för öfriga skogsskolor år 1874, samtliga alltså före den i

april 1900. Ergo äro, enligt i\ sam/liga öfverjägmästare. jägniästare och per-

soner vid skogslärozierken, vare sig de äro underkastade lagen eller icke, befriade

från hetalningsskvldighet intill dess nv lönereglering inträder för dem.

Med afseende på kronojägarna, hvilka enligt hvad ofvan utvecklats samt-

ligen äro underkastade lagen, är förhållandet annorlunda och olika för olika

personer. Deras aflöningsstat fastställdes den i juni 1900, således två må-

nader efter förenämnda i april, och 1) kan således ej tillämpas på dem,

utan i stället 2). Vid 1900 års reglering föreskrefs emellertid ej »uttryckli-

gen», att de skulle vara skyldiga »att vidkännas pensionsafgift motsvarande

afdrag å aflöningen». Sådan föreskrift gafs emellertid år 1905, då ålders-

tillägget öfverflyttades från tjänstgöringspenningarna till lönen; därvid det be-

stämdes, att 1 5 kr. pensionsafgift årligen skulle innehållas af deras lön. Detta

har ock skett från och med år 1906, dock icke i fråga om alla kronojägare.

Somliga, nämligen 24 st. af dem, som för närvarande ännu äro i tjänst,

vägrade, därom tillfrågade, att ingå härpå. Kronojägarna hade nämligen fått

rätt att före 1906 års ingång afgifva sådan förklaring.

Vi hafva alltså af kronojägare två grupper, hvaraf den ena, vida större,

är skyldig att fortfarande betala afgifter. Den andra^ mindre gruppen, är
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däremot enligt 2) ej skyldig betala, under förutsättning likväl, att aflönin^en,

— således vare sig lön eller tjänstgöringspenningar — ej blifvit förändrad

efter iqo6 års utgång. Xu är emellertid förhållandet så, att tre af dessa

protestanter fått ålderstillägg från och med år igo; och alltså fått ökad
aflöning, hvarför äfven dessa personer måste betala afgift från och med år

1908. Samma öde drabbar dem, som kunna blifva tillerkända ålderstillägg

från och med år 1908 eller senare; deras antal kan dock blifva högst tre.

Öfriga iS »protestanter» hafva nämligen åtnjutit ålderstillägg redan före år

1907, och dessa lyckliga slippa att betala förrän ny lönestat tillämpas på dem.
Således öro blami ironojägariia alla med undantag af 21 skyldiga att erlägga

pensionsafgifier från och med år iqo8\ af de öfriga äro några skyldiga att betala

från och med tillträde af ålderstillägg, och alla 7'id ny löncstats trädande i kraft,

förutsatt att sistnämnda iS, om valfrihet lämnas dem, ingå på den nya sta-

ten, hvilket väl är att förmoda.

Jag måste anhålla om benägen ursäkt för mitt tilltag att sålunda hafva

börjat med slutet, d. v. s. med lagens sista § och således gått bakfram, men
jag tror att därigenom erhålles en åskådligare bild af saken sådan den för

närvarande under öfvergangstiden berör våra intressen.

Sedan vi nu sökt klargöra för oss hvem som är hunden af lagen och

hvem som skall erlägga pensionsafgift, torde vi få behandla spörsmålen: huru

mycket skall den betalningsskyldige erlägga, och hvad kunna vi en gång i

tiden påräkna såsom pension, när krafterna icke längre vilja eller tillåtas få

räcka till för knoget i statens tjänst? Ehuru det förra spörsmålet nog för de
flesta af oss ligger till tiden närmare, måste vi dock behandla det senare

först, emedan det ligger till grund för det förra.

Pensionernas storlek.

1 lagens 3 S talas om »pensionsunderlag;>, hvars belopp är lika med
det belopp, som afgående tjänsteinnehafvare i regel får åtnjuta såsom pen-

sion. Detta underlag är, om atlöningen är delad i lön och tjänstgörings-

penningar eller s. k. ortstillägg, endast lönen, samt för ann^n tjänst två tredje-

delar af lönen.

Till lönen hör emellertid vanligen äfven ålderstillägg eller viss del däraf,

detta beroende af bestämmelserna i lönestaterna. Enligt iSSq års kända
lönestat skulle alltså pensionsunderlagen allt efter som ålderstillägg upp-

nåtts eller icke för öfverjägmästare utgöra lägst 3,200 kronor och högst

(3,200 + 34. 600 =) 3,650 kr., samt för jägmästare respektive 1,500 kr.,

1,875 kr., 2,250 kr. eller högst 2,625 kr. Lägges däremot till grund före-

liggande förslag till ny lönereglering, skulle motsvarande pensionsunderlag

blifva: för öfverjägmästare lägst 4,000 kr. och Jiogst 4,600 kr., samt för jäg-

mästare respektive 2,300, 2,700, 3,100 och högst 3,500 kr.

Beträttande de lägre skogsskolorna erinras, att om dem gäller hvad i

I S i^ b"" stadgas, så länge nuvarande lönestat tillämpas, och att aUtså pen-

sionsunderlaget skulle vara i ,000 kr. för föreståndare och 800 kr. för skogs-

rättare: hvaremot detsamma enligt löneregleringskommitténs förslag skulle

blifva lägst 2,000 kr. och högst 2,800 kr. för sådan föreståndare, som åtnju-

ter lön, samt lägst 700 kr. och högst 900 kr. för skogsrättare.

Vidkommande kronojägarna tillåter jag mig återkalla i minnet hvad här

ofvan sagts angående de 24 > protestanterna». De ville ej gå in på att ålders-
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tillägget räknades till lönen, och följden för dem blir, att så länge de ej

öfverflyttas på ny stat, deras pensionsunderlag och således äfven blifvande

pension är 400 kr., antingen de fått eller få ålderstillägg eller icke. För

öfriga kronojägare är underlaget lägst 400 kr. och /nii:st, om de nämligen

fått ålderstillägg, 500 kr.

Dessa underlag blifva, såsom nämnts, i regel — se dock vissa undan-

tag nämnda i 4 § 2:a stycket — de pensionsbelopp en statens skogsman en

gång äger åtnjuta, förutsatt dock att han vid sitt afskedstagande uppnått de

lefnadsår och tjänsteår, som stadgas i 5 § f), nämligen respektive 65 och

35 år, därest han nämligen är eller blir bunden vid pensionslagen. Pen-

sionsbeloppet kan alltså bli olika alltefter som den afgående hunnit intjäna

ålderstillägg eller icke. Vi återfinna här alltså samma hufvudgrunder som de

förut gällande, men bredvid dessa förekomma dock ganska väsentliga olik-

heter mot förr.

Så modifieras t. ex. skogstjänstemans eller betjänts rät/ att under vissa

förhållanden, nämligen vid sjuklighet eller försvagadt hälsotillstånd, afgå med
full pension redan vid 60 lefnadsår och 30 tjänsteår, i det att han enligt

lagens 6 §, sista stycket, kan, utan att ens därom tillfrågas, förklaras skyldig

Il/t (ifgå vid 63 års ålder, om han af sjukdom eller minskad arbetsförmåga är

urståndsatt att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina tjänsteåligganden, och

detta oberoende af //i'i'>/.s7^åldern.

Lika oberoende af /Jäns/ek\åtrn är enligt nya lagen tjänstinnehafvarens

skyldighet att afgå, när han uppnått 65 lefnadshx.

Har han i sistnämnda två fall vid sin afgång från tjänsten icke lyckats

få ihop 35 tjänsteår, får han icke hel, utan endast afkortad pension.

Idén med afkortad pension (7 §) är ny i fråga om skogspersonalen, men
har redan förut ägt tillämpning inom vissa andra kårer. Såsom det hittills

varit ställdt för oss har såsom bekant kunnat inträffa, att t. ex. en jägmästare

blifvit af obotlig sjukdom hindrad att utöfva sin tjänst redan vid 45 års ålder.

Han har då likvisst måst kvarstå i ytterligare i 5 år, tills han blifvit pensions-

berättigad (t. o. m. ännu längre, om han ej haft tjänsteåren inne). Under
tiden fick han uppbära hela lönen = hela bUfvande pensionsbeloppet, under

det att tjänsten uppehölls af en illa aflönad vikarie. Enligt den nya lagen,

6 § c), finge han visserligen ligga sjuk och innehafva tjänsten i fem år, men
därefter mås/e han taga afsked, och får då »afkortad» pension enligt 7 ;?.

Pensionens belopp blir då beroende af antalet tjänsteår. Under antagande

att berörda såsom exempel anförda jägmästare ej nått upp till ens tio sådana

år, så afkortas alltihop, d. v. s. han får ingen pension alls, en olycka, som

dock torde blifva synnerligen sällspord, ty de fem sjukdomsåren plus före-

gående år såsom ordinarie eller extra tjänsteman böra väl i regel räcka till

minst tio. Har nu denna jägmästare uppnått t. ex. 20 tjänsteår och hunnit

erhålla t. ex. ett ålderstillägg, vore enligt nya regleringsförslaget hans pen-

sionsunderlag 2,700 kr. och den aikortade pensionen efter den i 7 § angifna

20
beräkningsgrunden alltså .2,700 = kr. 1,542:86. Men då detta belopp

35
understiger 3/_^ af hel pension eller 2,025 kr , så skulle han (7 § 2:a styc-

ket) få sistnämnda belopp i pension.

Dock är att märka, att om framtida oförmåga till tjänstgöring orsakats

af olycksfall / /jäns/ni, pensionen utgår med oafkortadt belopp (enligt 6 § d .
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Ett annat exempel. Om en 63-årig jägmästare med tre ålderstillägg

måste afgå till följd af minskad arbetsförmåga och medhunnit blott 33 tjänsteår,

så skulle hans pension blitva — . 3,500 = 3,300 kr., men har han 35 tjänste-
35

år, får han full pension eller 3,500 kr.

Särskildt torde böra understrykas, att endast tjänsteåren, men icke lef-

nadsåren, inverka på eventuella afkortningar. Desslikes fästes uppmärksam-
heten på de eventuella afdrag, som enligt 1 7 i^ skola göras på antalet tjän-

steår för åtnjutna tjänstledigheter för hälsans vårdande eller för enskilda an-

gelägenheter.

Af ofvanstående synes emellertid framgå, att lagen verkar ganska stramt

på dem, som till följd af ohälsa urståndsättas att tjänstgöra före uppnådd
pensionsålder. Men klart är ock, att den å andra sidan verkar godt på
tjänsternas skötande, i det att vikariat under längre tid än fem år undvikas.

Med afseende på särskildt kronojägares tillsättande har lagen en ej ringa

betydelse. Ej sällan inträffar att kronojägaretjänst sökes af någon, somredan
uppnått t. ex. 35 lefnadsår och har goda kunskaper och god praktik, den
senare dock icke i sfafcns tjänst. Antoges han, skulle han enligt hittills gäl-

lande föreskrifter blifva pensionsberättigad först efter ytterligare 35 år. Han
vore då 70 år gammal och hade säkerligen redan en rad af år varit oduglig

till tjänstgöring. För att undvika dylikt har man ofta funnit sig föranlåten

att refusera sådana sökande. Hädanefter bortfaller ett sådant skäl för af-

visandet, ty han måste i alla händelser afgå vid 65 resp. 63 års ålder och

får då pension, ehuru naturligtvis afkortad (se 3 och 6 ij§).

Pensionsafgifternas storlek.

Svar på spörsmålet, huru mycket vi skola betala i pensionsafgifter, läm-

nas oss i den kortfattade lo ij. Att emellertid med ledning endast af §:ns

ordalydelse lösa problemet, huru mycket vid ett gifvet fall skall betalas, är

ingalunda lätt. Ett dylikt problem kunde mycket väl inrangeras bland ma-
tematiska uppgifter vid studentskrifning.

För att bäst klarera denna sak må vi först fundera på J^:ns 2:a stycke.

Där talas om ;- afgiftsprocent » och dess uträknande. Procenten skall »be-

räknas efter beloppet af det för tjänsten stadgade Jiögsfa pensionsunderlag och
utgör en tiondedels procent för hvarje helt hundratal kronor, dock icke i

något fall mindre än tre procent å nämnda pensionsunderlag».

Må vi nu antaga ett gifvet fall: en jägmästare, som ännu ej intjänat

något ålderstillägg, och som får aflöning enligt nya föreslagna staten.

Det för jägmästaretjänst stadgade Jiögsfo pensionsunderlaget utgör, såsom
vi förut sett, 3,500 kronor, således 35 hela hundratal kronor. För hvarje hundra-

tal skall beräknas ^
j^ %, för samtliga hundratal således 35 .^/lo = 3>5 %•

Sålunda är den stadgade procenten funnen, och det tyckes nu vara en smal
sak att med hjälp af §:s första stycke räkna ut, att årsafgiften skall utgöra

3,500 . 3'

^

^= 122 kr. 50 öre. Detta förefaller emellertid så mycket hårdare,
100

som det ju, såsom vi sett, kan inträfta att han aldrig uppnår högsta pen-

sionsunderlaget och därmed högsta pensionen. En tjänstemannaförening i

hufvudstaden har ock hos K. M:t framhållit denna förmenta orättvisa — för-
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menta, ty vi hafva icke läst rätt innantill. Vi hafva förbisett betydelsen af

två små ord i paragrafens första stycke, nämligen » å det /()/• lumoiii gällande

pensionsunderlaget», det vill säga, det som gäller för personen i fråga, och

icke det för fjänsien högst gällande. Således skall den nu såsom exempel

tagne jägmästaren betala 3,5 X ^ ^i^* iiän'nrau<h pensionsunderlag 2,300 kr.,

eller blott 80 kr. 50 öre, till dess han får ålderstillägg.

Under förutsättning att den för skogspersonalen föreslagna nya löneregle-

ringen med seger går igenom de olika skärseldarna åtminstone hvad angår

löner och ålderstillägg, skulle pensionsunderlag och pensionsafgifter gestalta

sig på följande sätt:

Pensionsunderlag

Afgifts-

Årlig pensi-

onsafgift

för tjän- I

f""" "^^^- IP^-o-^e^t

\
rande in-

1 kr
sten höijst , , 1°

\ nenafvare

Skogsstaten

:

Öfverjägmästare utan ålderstillägg

» med »

Jägmästare utan »

» med 1 »

» » 2 »

» » 3 >

Kronojägare utan »

» med I :>

» » 2 »

- 3 »

Sfiogsinstitutet ;

Direktören utan ålderstillägg

» med >

Lektor utan »

» med I >

» » 2 »

» » 3 *

» » 4 »

Planteringsvaktaren utan ålderstillägg

» med »

Ombergs skogsskola:

Underläraren

Lägre skogsskolor (itto?n Hunneberg)

.

Föreståndare utan ålderstillägg

:•> med I »

» T> 2 »

Skogsrättare utan »

» med I »

4,600

4,600

3,500

3,500

3.500

3-500

900

900

900

900

4,500

4,500

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

700

700

1,800

2,800

2,800

2,800

900

900

900

4,000

4,600

2,300

2,700

3,100

3,500

600

700

800

900

4,000

4,500

2,600

2,950

3,300

3,650

4,000

600

700

1,800

2,000

2,400

2,800

700

800

900

4,6

4,6

3,5

3,5

3,5

3.5

3

3

3

4,5

4,5

4

4

4

4

4

3

3

211

80

94

108

122

18

21

24

27

i«o

202

104

118

132

146

160

18

21

54

60

72

84

21

24

27

60

50

50

50

50

50
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Gifvetvis gäller denna tablå endast de personer, som innehafva ordi-

narie tjänster, hvilka äro uppförda på ordinarie stat med lön, men icke där
aflöning utgår endast i form af arfvode, såsom forhållandet är t. ex. vid Klo-
tens och Skogshalls skogsskolor.

Enligt särskild kungl. kungörelse af den 11 oktober 1907 med före-

skrifter om pensionslagens verkställighet skola afgiftema i regel indrifvas på
det sätt, att å hvarje till utbetalning förfallet /"/.'^belopp skall at"dragas så

stor del af afgiften, som belöper å den tid, för hvilken lönen utbetalas.

Afgifterna infl)-ta i en särskild af statskontoret förvaltad räntebärande
pensionsfond för civila tjänsteinnehafvare».

Såsom synes af otvanstående tabell beräknas pensionsafgiftema efter en
i förhållande till pensionsbeloppet stegrad skala, så att på ett mindre pen-
sionsunderlag afgiften beräknas efter lägre procenttal än på ett större. Genom
en sådan stegring af procenttalet har man sökt tillgodose fordran på afgif-

tens rättande efter den eventuella pensionstagarens lefnadsålder vid tillträdet af

tjänsten, enär tjänster med högre lönebelopp och af dem beroende högre
pensionsunderlag ju i allmänhet tillträdas vid en jämförelsevis mera fram-

skriden lefnadsålder, och i följd däraf afgifternas värde i dylika fall blir

mindre än i fråga om tjänster, som tillträdas vid tidigare ålder. Detta en-

ligt hvad pensionskommittén anfört.

Det är emellertid ganska afsevärda afbränningar statens funktionärer

sålunda få vidkännas på sina aflöningar. Löneregleringskommittén säger sig

dock hafva tagit hänsyn härtilll vid sina förslag till aflöningsbelopp — om i

tillräcklig grad torde dock kunna vara tvifvel underkastadt. I alla fall bör
man hoppas, att regering och riksdag komma att taga hänsyn till de för-

ändringar i fråga om tjänstgöringspenningar, ålderstillägg, respenningar, hvres-

bidrag m. m., som domänstyrelsen begärt i sitt utlåtande öfver kommitténs
förslag (se tidskriften 1907 sid. 251 och följande'. Dessa ändringar komma
dock icke att inverka på de i ofvanstående tabell införda siörorna, undan-
tagandes möjligen hvad beträffar föreståndare för lägre skogsskola.

De betydande pensionsafgifter, som civila tjänsteinnehafvare sålunda

måste inbetala till pensionsfonden, blifva dock ingalunda tillräckliga för fon-

dens utgifter, utan komma enligt pensionskommitténs beräkning att i allmän-

het täcka endast 30 å 33 Y2 procent af pensionerna. Resten måste natur-

ligtvis släppas till af staten. Hittills har ju staten betalt pensionerna i deras

helhet. Det nya systemet, att tjänstemännen skola »bidraga till sm egen
pensionering», betyder således i själfva verket, att en del af statsutgifterna

från tionde hufvudtiteln ilyttas och fördelas på andra hufvudtitlar : staten ut-

anordnar atlöningarna ur vissa påsar med ena handen och tar igen en del

däraf med andra handen för att stoppas i en påse, sedan denna del fått

göra en rundresa genom flera myndigheters och redogörares kassor med där-

till hörande böcker.

Stockholm i december 1907.

/. Mcies.
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Skogsteknologi.

GABRIEL JANKA und N. LOREXZ R. v. LIBURNAU. Die Einwirkung
von Siiss- und Saizwässern auf die gewerblichen Eigenschaften

der Hauptholzarten. [MeJdf/ande från si-ogs/öisö/csaiistaltcn i Ostenike.)

Wien igo;. Kvartformat. Pris 4 kr.

Arbetet föreligger i tvenne delar. Den första delen, som är ojämförligt

störst (95 sidor), berör vattnets inverkan på virket i mekaniskt-tekniskt hän

seende under det att i den andra delen (20 sidor) de kemiska verkningarna

omnämnas. Den senare, som författats af d:r Liburnau, innehåller en an-

senlig mängd askanalyser å flottadt virke. Jankas arbete är af synnerligen

stort intresse för oss svenskar, enär han visar, hvilken inverkan vattnet har

på virke, som flottas under längre tid. Indersökningarna omfatta följande

trädslag: gran, silfvergran, tall, lärk, bok, ek, alm, lönn och valnöt. — Efter

en noggrann redogörelse för de olika profvens utseende och beskaffenhet

redogör Janka för sina resultat. De sammanfattas på följande säit.

Virkets utlakning i sötvatten t. ex. under flottningen är synnerligen för-

delaktig om virket skall användas för snickeriändamål, enär dess hygroskopi-

sitet och därigenom äfven svallning och krympning minskas. Härmed sam-

manhänger äfven att ett mindre antal sprickor uppstå i det flottade än i det

oflottade virket.

Det virke, som legat i saltvatten, visar äfven en mindre krympning än

oflottadt virke. På grund af virkets stora hygroskopisitet uppstår en stark

svallning, då virket utsattes för omväxlande luftfuktighet.

På grund häraf föreslår författaren att allt virke, som skall användas

för snickeriändamål, skall nedsänkas under en längre tid i sötvatten. Han

beklagar äfven att man på kontinenten öfvergått från sjötransport till land-

transport. Härvid påvisas de utmärkta egenskaper, som det svenska virket

äger, hvilket författaren i ej ringa grad tillskrifver den omständigheten att

det flottas.

Tanka har äfven gjort undersökningar på virkets hållfasthet, och han har

härvid funnit, att det oflottade virket är det flottade öfverlägset. I samband

härmed har han utrönt att fällningstiden ej inverkar på hållfastheten, en om-

ständighet som ju betviflats och ej minst hos oss varit föremål för diskussion.

W. E—ii.
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EUGEX LARIS. Holzproduktion, Holzverkehr und Holzhandelsge-
bräuche in Deutschland. Eisenach 1907. 349 sid. Pris mark.

Arbetet utgör andra upplagan af författarens för 1 7 år sedan utkomna
bok, som afsevärdt omarbetats. Författaren redogör först för skogsarealerna

i Tyskland och den virkeskvantitet, som Tyska riket äger. Skogsarealen har

han åskådliggjort på följande sätt:

Trädslag
81-årig och; 41-80 årig 40-årig och:

äldre skog skog yngre skog
I

Ek har

Björk, al, asp

Bok >

Tall

Lärk

Gran

Silfvergran >

S:a löfträd ^

» barrträd »

156.619.5 155,961.4 209,574.6

9,198.9 78,439-7 116,147.4

646.351.2 701,442.7, 467,663.2

S43>559° 1,864,371.4! 2.681. 1 70.1

7963 5.540.6| 6.759.4

380.617.3 826,324.5 1,214,203.0

107,4269 89,436.1 95.791-9

812.169.6 935,843.8 793,385.2! S:a löfträd har 2,571,951.6

1.332.399-5 2,785,672.6 3.997,924.+ » barrträd > 8,407,267.4

Lika Utförligt redogöres för virkesmassan å de tyska skogarna. Hela

virkesintäkten från exempelvis Preussen är sålunda 15,080,634 kbm., som
fördelas i löhnrke och barrträdsvirke, men äfven i olika sortiment, hvilket

dock ej har så synnerligen stort intresse för oss. Anmärkas bör dock att

gagnvirkesprocenten är mycket låg. Den uppgår vanligen blott till 40^60
% af hela virkeskvantiteten. Detta är sannolikt ett utslag af de stora gall-

ringarna i ungbestånden.

Sedan författaren sålunda visat, hvad som produceras i Tyskland, redo-

göres för export och import. Importen belöper sig sålunda till mark 185,7

mill. under det att exporten blott är mark 20,9 mill. eller 164,8 mill. lägre än

importen. Naturligtvis redogöres utförligt för importvirkets fördelning, och vi

finna därvid att Sverige är Tysklands största leverantör af försågadt barrvirke.

Sedermera omnämnas de olika sätt hvarpå virke köpes och säljes såväl

i de närgränsande länderna, som inom åtskilliga tyska städer, införsel- och ut-

förseltull i olika länder, särskilda lagbestämmelser, som leverantörer af trä-

varor ha att beakta m. m.. hvilket ej är af så synnerligen stort intresse för

den svenska allmänheten. IV. E— ;/.

ALFRED SPRIMGER. Maschinelle Holzbearbeitung in gewerblichen
Betrieben. Wien und Leipzig 1907. 159 sid. 240 fig. Pris 2,80 mark.

I arbetet beskrifvas först de träbearbetningsmaskiner, som mest förekomma i

Österrike. Efter en intressant redogörelse för kraftmotorer och deras drifts-

kostnader samt för kraftöfverföring, omnämnas olika slags sågblad, knifvar,

fräsar och borr samt dessas användning. Författaren redogör vidare för

huru träbearbetningsmaskiner skola uppställas, hvarefter han ingår på bokens

hufvudmoment eller såg- och hyfvelmaskiner. Vi sakna här en redogörelse för

våra sågramar, kantverk och hyflar, men finna i stället en vidlyftig skildring af

mindre såg- och hyfvelmaskiner afsedda för snickerifabriker af olika slag. Här-
Skogsz'årds/'äreningens Tidskrift. tqoS. Fackuppsatser.
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efter läranas en redogörelse för skyddsanordningar, exempel på föreskrifter för

skydd vid användandet af vissa maskiner o. s. v. Boken afslutas med ett om-

nämnande af de vanligaste anordningarna för torkning af virke. W. E—n.

Skogszoologi.

LAMPA, S. Undersökningar af grankottar 1907. (Entomologisk Tid-

skrift 1907, haft 4.)

Originaluppsatser i svensk skogsentomologi äro nu för tiden sparsamma.

Med desto större nöje kan rnan fästa herrar skogsmäns uppmärksamhet

på ett meddelande med ofvanstående titel af föreståndaren för statens ento-

mologiska anstalt.

Professor L. redogör för resultaten af strängt taget tvenne olika under-

sökningar, hvilka utförts dels med insektskadade grankottar från Värm-

land, erhållna genom länsjägmästare A. Nilsson, dels med insektskadade frön

och kottar från Västergötland, hvilket senare material inlämnats af jägmästare

G. Schotte.

Kottarna från Värmland befunnos vara starkt angripna af vecklarelarver,

framför allt af den vanliga grankottvecklaren (Grapholitha strobilella L.). Lar-

verna, hvilka som bekant anträffas inuti kottspolen, visade sig under hela

vinterhalfåret, från hösten till fram i maj månad, sysselsatta med närings-

gnagning, hvarvid efter hand så godt som alla frön i de af larver bebodda

kottarna uppsöktes och förtärdes. De fullbildade fjärilarna framkommo i maj

och juni.

I härjningen deltog därjämte en tills vidare obestämd art 2S gallmyggorna

(Cecidomyia), hvars gula larver ännu i slutet af september voro oförpuppade.

Larverna i fråga lefva inuti .själfva fröna. Arten är möjligen identisk med

den från Tyskland kända C. strobi Winn.

De skadegörande larverna visade sig vara åtföljda af flera arter parasii-

steklar, af hvilka Ephialtes glabratus Rtzb., Nemeritis cremastoides Hlmgr. och

Bracon anthracinus Nees. blifvit bestämda.

Kottar och frö — det senare till öfver 15 X — ^^ån Västergötland

voro angripna af 2:ne slag af gallmyggor. Den ena arten synes vara iden-

tisk med den, som fanns i kottarna från Värmland. Den andra, likaledes

obestämd, kläcktes redan i maj och befanns på larv- och puppstadiet lefva

i kottefjällens tjocka, basala del. Professor L. förmodar därför, att denna

senare art endast i oväsentlig grad är skadegörande.

Äfven i dessa frön funnos stckellawer, hvaraf några (Pteromaliner) kläcktes

redan i april och maj. Huruvida alla de observerade arterna lefva parasi-

tiskt, är dock ännu outredt.

Några direkta utrotningsåtgärder mot de ofvan skildrade skadeinsekterna

kan man f. n. ej tänka på. Då såväl vecklare- som mygglarver tära på

fröna under hela vinterns lopp, synes emellertid lämpligt att, — därest man

är hänvisad till insamling af angripet utsäde — , klänga kottarna tidigast

möjligt. Vecklarelarverna afskiljas därvid helt från fröet. Mygglarverna med-

följa visserligen inuti fröna, men äro enligt prof. L:s observation så känsliga

för temperaturhöjning, att redan en stark klängningsvärme möjligen är till-

räcklig för att döda dem.

Ett försök att i vatten skilja skadade och oskadade frön aflöpte

mindre väl.
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Som vi finna, är den refererade undersökningen ingalunda uttömmande.

Prof. L. framhåller också detta, och hans slutord i saken torde förtjäna att

här in extenso återgifvas: r-Om vidare undersökningar kunna komma att före-

tagas här vid anstalten är osäkert, då skogsinsekterna ej egentligen tillhöra

dess verksamhetsfält, hvarför det vore önskligt, om någon skogstjänsteman

eller annan för den praktiska entomologien intresserad person ville upptaga

ämnet, då frågan ju är af ganska stor betydelse för skogshushållningen och

ej synes tillhöra skogsförsöksanstaltens verksamhet. Förestående kan i så fall

möjUgen blifva till någon ledning för den, som vill fullfölja ett så intressant

arbete. >
^

E. W.

CrlOLODK-OVSKY, X. Die Coniferen-Läuse Chermes. Berlin 1907.

Ofvanstående arbete är en monografi öfver alla — inalles 11 st. —
inom Europa kända arter af släktet Chermes.

Släktet i fråga tillhör i systematiskt hänseende gruppen Phylloxeridae,

samma alltså som den r3'ktbar vordna vinlusen, hvilken grupp skiljer

sig frän de öfriga bladlössen därigenom, att samtliga generationer äro ägg-

läggande.

För skogsmännen kan släktet Chermes påräkna ett visst intresse af den

anledningen, att de, synnerligast inom Norrlands granområden, på årsskott

af gran ytterst talrikt uppträdande gallknutorna orsakas af arter till detta

släkte.

Djuren i fråga höra emellertid ingalunda till dem, hvilkas naturhistoria

är lätt att studera. Artbestämningen försvåras — förutom af djurens nästan

mikroskopiska litenhet — af den hos flertalet arter uppträdande generations-

växlingen, hvarmed menas det förhållande, att individerna i tvenne på hvar-

andra följande generationer äro olika. Det kretslopp, som arten genomlöper,

innan en likartad generation ånyo uppträder, kallas lifscyklus. Hos de be-

skrifna arterna växlar antalet generationer inom en sådan lifscyklus från i

(Ch. viridanus) till 6 (Ch. strobilobius, coccineus och sibiricus). Sistnämnda

arter uppträda sålunda i ej mindre än 6 olika former.

Ännu mera komplicerad blir djurens lefnadshistoria därigenom:

att somliga generationer äro tvåkönade, somliga enkönade, d. v. s. be-

stående af enbart honliga individer;

att hos vissa arter ett eller flera slag af generationer fakultativt kunna

öfverhoppas; generationen i fråga uppträder måhända blott med flera års

mellantid

;

att många Chermes-arter periodiskt vandra från ett slags värdträd till

ett annat, hvarvid vissa generationer alltid träff"as på ett, andra på ett annat

värdträd.

Till belysande af de olika arternas invecklade generations- och värd-

trädsförhållanden illustreras prof. C:s arbete af lyckligt funna skemata för-

utom af 6, delvis kolorerade helsidesplanscher.

' Huruvida prof. L:s vädjan till skogstjänstemännen skall fä något resultat, är väl när-

mast en penningefråga. Därest extra jägmästare f.ån Kungl Domänstyrelsens sida kunde

påräkna sä pass stora stipendier, att de med en undersökning eller studieresa förbundna kost-

naderna åtminstone blefvo täckta, — hvilket med nu rådande praxis aldrig är fallet, —
skulle helt säkert lifaktigheten i thv fall blifva en helt annan än nu.
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SKOGSADMINISTRATIONEN.
Ny lönereglering för domänstyrelsen.

Löneregleringskommittéen har nyligen till Kungl. Maj:t aflämnat betän-

kande angående reglering af löneförhållanden m. m. vid domänstyrelsen.
Som bekant bildades domänstyrelsen genom sammanslagning af skogs-

styrelsen och kammarkollegii domänafdelning. Det var vid sådant förhållande

naturligt, att det nya verket kom att organiseras på två afdelningar, skogs-

afdelningen och jordbruksafdelningen —• den förra med tre byråer, hvaraf
en för kameralärenden samt två för den egentliga skogsförvaltningen, och
den senare med två byråer.

Enligt kommittéens uppfattning har emellertid uppdelningen af verket

på dessa två skilda afdelningar ej någon annan grund än den historiska,

men medför däremot en del olägenheter. Den föranleder i sin mån svårig-

heter i afseende å en rättvis fördelning af arbetet och leder dessutom till att

samverkan mellan skilda byråer ej alltid äger rum i den mån, som vore

önskvärdt. Skogsafdelningens fackbildade byråchefer hafva ej sällan att hand-
lägga ärenden, hvilka röra ganska invecklade juridiska spörsmål och vid

hvilkas afgörande den juridiska fackkunskapen borde fä göra sig gällande

mera, än nu understundom är fallet.

På grund häraf anser kommittéen skillnaden mellan skogs- och jord-

bruksafdelningarna böra bortfalla.

Kommittéen framhåller vidare, att, samtidigt som jordbruksafdelningens

två byråer hafva full sysselsättning, skogsafdelningens göromål vunnit väsent-

ligt ökad vikt och omfattning. Förutom att statsskogarna erhållit en betydligt

större vidd än tillförne, hafva äfven anspråken på en intensivare skötsel af

desamma gjort sig allt mera gällande. Därtill har å statens skogsförvaltning

lagts ett betydande arbete med kontroll öfver enskildas skogar. Med hän-

syn härtill har kommittéen kommit till den öfvertygelsen, att den arbetsmängd,

som tillhör de två byråer, hvilka nu besörja de egentliga skogsförvaltnings-

ärendena för hela riket, måste fördelas på tre byråer.

En byrå skulle handlägga skogsärenden från Luleå, Skellefteå och Umeå
distrikt, en från mellersta Norrlands, Gäfle-Dala, Bergslagsdistriktet (med un-

dantag af Uppland) samt allmänna skogsärenden och skogsundervisningen,

samt en skogsärenden från Uppland och från Östra, Västra, Smålands och
Södra distrikten.

Det föreslås därför, att domänstyrelsen må organiseras på sex, i stället

för nu fem byråer. Af dessa skulle två handlägga jordbruksärenden, tre de

egentliga skogsförvaltningsärendena och en skogsförvaltningens kamerala

göromål.

I sammanhang härmed framhåller kommittéen, att ej endast den juridiska

och skogliga sakkunskapen böra finnas representerade inom domänstyrelsen,

utan att med den stora förvaltning af jordbruksegendomar, styrelsen har om
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hand, det synes i hög grad önskvärdt, att inom styrelsen beredes plats för

en i jordbruksfrågor hemmastadd ledamot. Statens skogsförvaltning har nu-

mera blifvit en så omfattande och viktig affär, att vid besättandet af platsen

såsom chef för domänstyrelsen tvifvelsutan måste främst göra sig gällande

den synpunkten, att vederbörande är lämplig förestå och Beda denna aftär.

Dess angelägnare då att en af byråcheferna är en i jordbruk kunnig person.

Under byråcheferna äro nu hos domänstyrelsen anställda åtta ordinarie

tjänstemän i första lönegraden, nämligen en ombudsman och fiskal, en re-

gistrator och aktuarie, fyra notarier, en bokhållare och en revisor. Därjämte

finnas sedan några år på extra stat tre notarier.

De göromål, för hvilka ombudsmannen och fiskalen bör svara, finner

kommittéen vara af den vikt och omfattning, att för befattningen svårligen

kan vinnas och behållas en fullt lämplig person mot åtnjutande blott af de

löneförmåner, som tillkomma första gradens tjänstemän. Befattningen anses

därför böra uppföras i andra lönegraden.

Registratorn skulle bibehållas och en ordinarie notarie anställas på hvarje

byrå, utom kameralbyrån, på denna skulle fortfarande finnas en bokhållare,

men därjämte två revisorer. Särskildt skogsmedelsräkenskaperna hafva näm-

ligen så ökats i omfattning, att en grundlig och effektiv granskning af de-

samma ej kan medhinnas af en person med de göromål, som i öfrigt till-

höra dennes befattning.

Emellertid anser kommittéen, att de tre sålunda föreslagna tjänstemännen

å kameralbyrån böra medhinna äfven byråns notariegöromål.

Den af domänstyrelsen väckta frågan om anställande tills vidare på extra

stat af en särskild tjänsteman för det statistiska arbetet hos styrelsen, anser

kommittéen böra anstå i afbidan på den pågående utredningen genom annan

kommitté rörande ordnandet af rikets officiella statistik.

Hos domänstyrelsen skulle således enligt löneregleringskommittéens för-

slag finnas, förutom generaldirektören, sex byråchefer, en ombudsman och

fiskal samt nio tjänstemän i första lönegraden äfvensom, såsom hittills, en

förste och två andra vaktmästare.

Med hänsyn till verkets maktpåliggande uppgift att förvalta och göra

fruktbringande statens stora tillgångar i skogar och jordbruksdomäner samt

med beaktande jämväl af de höga aflöningar den enskilda affärsverksamheten

å hithörande områden erbjuder, anser kommittéen löneförmånerna för gene-

raldirektören i domänstyrelsen böra bestämmas till 15,000 kr., hvaraf g,000

kr. lön, 4,500 tjänstgöringspenningar och 1,500 ortstillägg.

För öfriga ordinarie befattningar föreslås aflöningar, motsvarande dem,

som år 1907 beviljats personalen i statskontoret.

Byråcheferna skulle sålunda aflönas med 8,100 kr. (hvaraf 5,000 i lön,

2,500 i tjänstgöringspenningar och 600 i ortstillägg) jämte ett ålderstillägg

till lönen efter 5 år å 600 kr. Ombudsmannen och fiskalen skulle erhålla

5,800 kronor' (hvaraf 3,600 kr. i lön, 1,800 i tjänstgöringspenningar och

4OO i ortstillägg) jämte två ålderstillägg till lönen efter 5 och 10 år, hvart-

dera å 500 kr. För tjänsteman i första lönegraden skulle aflöningen bUfva

4,000 kr. (däraf 2,200 i lön, 1,500 i tjänstgöringspenningar och 300 i orts-

tillägg), jämte tre ålderstillägg till lönen, hvart och ett å 500 kr. efter 5, 10

och 15 år.

Förste vaktmästaren skulle erhålla 1,500 kr. (däraf 900 i lön, 450 i
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tjänstgöringspenningar och 150 i ortstillägg). För andre vaktmästaren före-

slås 1,200 kr. (däraf 700 i lön, 350 i tjänstgöringspenningar och 150 i orts-

tillägg) samt ett ålderstillägg till lönen efter 5 år å 100 kr. För vakt-

mästare, som åtnjuter fri bostad och bränsle, afdragés ortstillägget och 100

kr. af lönen.

I fråga om de båda revisorerna föreslås viss begränsning af rätten till

anmärkningsprovision, i enlighet med hvad redan stadgats vid de stora kom-
munikationsverken och af kommittéen föreslagits vid kammarrätten. För den

ordinarie personalen i dess helhet föreslås en arbetstid på tjänsterummet af

minst 6 timmar hvarje söckendag, i den mån ej undantag kunna anses böra

stadgas eller för särskilda fall efter pröfning medgifvas.

Kommittéen afgifver jämväl förslag till aflöningsviUkor för domänstyrel-

sens ordinarie personal med iakttagande af hvad vid 1Q07 års riksdag be-

stämdes för statskontoret.

Till arfvoden åt nio amanuenser har kommittén upptagit ett belopp af

21,600 kr. Kommittéen framhåller att de skogligt bildade amanuensemas
arfvoden ej böra sättas lägre än 2,400 kr. och kunna höjas till 3,000 kr.,

medan för öfriga amanuenser arfvodena lämpligen kunna beräknas till lägst

1,500 och högst 2,000 kr. Med erinran om det förslag kommittéen förut

afgifvit rörande anställande hos statsmyndigheter af fasta biträden med rätt

till semester, sjukhjälp och ålderdomsunderstöd, hemställer kommittéen, att

hos domänst}Telsen må anställas 6 dylika biträden.

Enligt förslaget slutar domänstyrelsens stat på 163,000, kr. medan den nu
gällande slutar å 94,000 kr. Till domänstjTclsen har dock senare åren ut-

gått till följd af extra anslag i allt 109,305 kr., hvadan ökningen egentligen

uppgår till 53,695 kr.

Slutligen förordar kommittéen några smärre förenklingar i formerna för

ärendenas afgörande och arbetssättet för öfrigt hos domänstjTelsen äfvensom

större likformighet i behandlingen af frågor om utarrendering.

Vid kommitttéens behandling af frågorna om lönereglering m. m. vid

domänst}Telsen hafva deltagit ordföranden, byråchefen F. H. Schlytem, leda-

möterna godsägare Ivar Wijk och grefve Ph. KlingSpor från första kam-

maren Carl Persson i Stallerhult och landshöfding Widén från andra kammaren
samt revisor Schultzberg äfvensom såsom särskild ledamot för det ifråga-

satta ämbetsverket byråchefen W. Roos. Hr Carl Persson har reser\'erat sig

mot den föreslagna aflöningen för generaldirektören och ansett denna af-

löning ej böra sättas högre än hvad vid 1907 års riksdag tillerkändes

chefen för statskontoret, eller 11,000 kronor.

Förordningar, prejudikat och cirkulärskrifvelser.

Kungl. Maj:ts nådiga förordning om ändrad lydelse af 3 § i nådiga

forordningen den 24 juli 1903 angående skogsvårdsafgifter;

gif-L-en Stockholms slott den ij december !(/0j.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göre
veterligt: att Vi, med Riksdagen, funnit godt i nåder förordna, att 3 § i nådiga
förordningen den 24 juli 1903 angående skogsvårdsafgifter skall erhålla följande

ändrade Ivdelse:
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Skogsvårdsafgift för vara, som till utlandet skeppas eller landvägen föres

öfver gränsen, skall uppbäras af vederbörande tulltjänsteman i den ort, hvarifrån
varan skeppas eller där den föres öfver gränsen, dock att, om utförseln sker å järnväg,
uppbörden verkställes vid gränsstationen. För vara, som genom flottning föres ur
riket, upptages skogsvård safgiften af kronofogden i den ort, där varan i flottleden

nedlägges. Afgifterna redovisas till statskontoret, om de uppburits af tullverkets

tjänstemän, på tider, som af tullstyrelsen bestämmas, och, om de uppburits af

kronofogde, genom Kungl. Maj:ts befallningshafvande enligt de närmare föreskrifter,

som meddelas af Kungl. Maj:t. Statskontoret har att enligt de af Kungl. Maj:t
bestämda grunder årligen verkställa fördelningen af de influtna beloppen mellan
landstingsområdena.

Denna förordning skall lända till efterrättelse genast efter utfärdandet.

Det alla, etc.

Stockholms slott den 13 december 1907.

Q U S T A F.
(L. S.)

(Jordbruksdepartementet.) Alfred Petersson.

Kungl. Maj:ts förnyade nådiga kungörelse angående uppbörd af

skogsvårdsafgifter m. m.;

gifven Stockholms slott de7i 13 december igoy.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göre
veterligt: att, sedan Vi denna dag utfärdat nådig förordning om ändrad lydelse af

3 § i nådiga förordningen den 24 juli 1903 angående skogsvårdsafgifter, Vi, efter

det Vårt statskontor, Vår generaltuUstj-relse och Vår domänstj-relse i ämnet afgif\4t

yttrande, beträffande uppbörd och hvad därmed sammanhänger af de för trävaror
och trämassa, som från landet utföras, utgående afgifter, funnit godt att, med
upphäfvande af nådiga kungörelsen den 8 december 1904 angående uppbörd af

skogsvårdsafgifter m. m., förordna som följer:

I. Uppbörd af skogsvårdsafgift för vara, som till utlandet skeppas.

1 §. V^ill fart)'gsbefälhafvare i fartyget intaga last af trävaror eller trämassa
för befordran till utlandet, vare han skj-ldig att, innan lastningen börjas, hos tuU-

för\'altningen på platsen eller, om sådan ej finnes där anställd, vid närmaste tullplats

inom tullkammardistriktet göra anmälan om lastningen och där\id tillika meddela
uppgift å lastningsorten, aflastare och lastens beskaffenhet. Sådan anmälan skall

göras antingen skriftligen eller ock medelst telegram, afsändt från statens telegraf-

eller järnvägsstation och innehållande jämväl intyg af behörig tjänsteman å stationen,

att befälhafvaren inlämnat telegrammet eller godkänt dess innehåll.

Påbörjar fartygsbefälhafvare inlastning, innan sådan anmälan som nu är sagd
bhfvit till tullförvaltningen ingifven, vare han underkastad skyldighet att på egen
bekostnad åter lossa hvad intagit blif\-it, där dess mängd och beskaffenhet ej kunna
annorledes utrönas.

2 §. Angifningsinlaga, som enligt § 37 mom. 4 i tullstadgan den i juli 1904
det åligger aflastare att afgifva, skall, då den afser trävaror eller trämassa, affattas

enligt bifogade formulär A samt aflämnas i två exemplar.

3 § Innan skogsvårdsafgift för varan erlagts till vederbörande tullförvaltning,

må tullpass för fartj-get eller anteckning enligt § 36 mom. 3 i tullstadgan å redan

utfärdadt pass icke meddelas, dock att, där hinder möter för omedelbart bestäm-

mande af berörda afgift, tullförvaltningen må äga medgifva anstånd med densammas
uppdebitering under högst 20 dagar, med villkor att tillräcklig säkerhet för afgiften

i reda penningar nedsättes hos tuUförsaltningen.

II. Uppbörd af skogsvårdsafgift för vara, som flottledes eller sjöledes, på annat

sätt än genom skeppning eller på ångfärja, föres ur riket.

4 §. Vid afverkning eller utdrifning af virke, afsedt att genom lös flottning

eller i fast flotte eller å pråm eller å mindre farkost, flottledes eller sjöledes, på
annat sätt än genom skeppning eller på ångfärja, föras ur riket, vare den, för
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hvars räkning afverkningen eller utdrifningen äger rum, skvldig att senast den 15
februari det år, afverkningen eller utdrifningen sker, eller, om denna börjar efter

sagda dag, vid afverkningens eller utdrifningeus början tillställa kronofogden i den
ort, där ^-irket skall uppläggas, approximativ uppgift å den virkesmängd, afverk-
ningen eller utdrifningen skall omfatta, samt uppgift å den plats invid flottled eller

annat vattendrag, där ^•irket skall uppläggas.
Virke, hvaroni ofvan sägs. skall på land så uppläggas, att dess kubikinnehåll

kan bestämmas genom uppmätning: och må sådant virke ej i flottled eller i annat
vattendrag nedläggas eller å pråm eller miudre farkost lastas, förrän varan blit^-it

af kronobetjänt eller skogsvårdsstyrelsens tjänsteman afstämplad eller på annat sätt
märkt samt därå belöpande skogsvårdsafgift i behörig ordning erlagts.

Har ej livad sålunda är stadgadt vederbörligen iakttagits, vare den, för hvars
räkning afverkningen eller utdrifningen äger rum. pliktig bekosta de åtgärder med
%-irket. som må erfordras för utrönande af dess mängd och beskaffenhet.

5 §. För erläggande af skogsvårdsafgift skall varuafsändaren tillställa krono-
fogden i den ort. där varan blifvit upplagd, angifningsinlaga å varan i två exem-
plar enligt bilagda formulär B, hvarefter skogsvårdsafgiften erlägges till kronofogden
inom den i 4 § angifna tid.

6 §. Hvad i 4 och 5 >jij stadgas i fråga om virke skall i tillämpliga delar
gälla jämväl beträffande trämassa, som är afsedd att flottledes eller sjöledes på annat
sätt än genom skeppniug eller på ångfärja föras ur riket.

III. Uppbörd af skogsvårdsafgift för vara, som utföres ur riket å järnväg,

vare sig omedelbart eller på ångfärja.

7 jj. Då trävaror eller trämassa å järnvägsstation aflämuas till utförsel ur riket
med järnväg, åligger det afsändaren att tiU jämvägsförvaltningen aflämna angif-
ningsinlaga å varorna i två exemplar enligt bifogade formulär C.

8 §. Bägge exemplaren af den i 7 § omförmälda angifningsinlaga skola åtfölja

godset till gränsstationen och tillika med å godset utfärdad godslista af vederbö-
rande järnvägsförvaltning tillställas därvarande tullkammare.

9 §. Innan skogsvårdsafgift för varan erlagts till gränstullförvaltningen, må
varan icke från gränsstationen vidare befordras.

IV. Uppbörd af skogsvårdsafgift för vara, som utföres ur riket pd fordon.
10 §. Då trävaror eller trämassa skola å fordon föras öfver gränsen, åligger

det afsändaren att till den utförselorten närmast belägna gränstullför\-altning aflämna
angifningsinlaga å varan i två exemplar enligt bifogade formulär D.

11 §. Innan skogsvårdsafgift för varan erlagts till gränstullförvaltningen, må
varan icke föras öfver gränsen.

12 §. Ämnar afsändare medelst fortgående forsling å fordon ur riket utföra
trävaror eller trämassa, vare berättigad på en gång före utförselns början aflämna
angifningsinlaga och erlägga afgift för hela partiet.

Möter för sådan afsändare svårighet att på förhand noggrant angifva partiets
storlek, äger han att tillställa den utförselorten närmast belägna gränstuUförvaltning
angifningsinlaga i två exemplar, affattad enligt bifogade formulär ¥.. å sammanlagda
mängden af den vara, som högst beräknas skola af honom utföras under den månad,
då utförseln börjas, och för den sålunda angifna mängden inbetala skogsvårdsafgift.
Före månadens utgång skall afsändaren, om han vill fortsätta utförseln, tillställa

tuliförvaltningen ny angifningsinlaga och erlägga afgift för den mängd af varan,
som högst beräknas skola af honom utföras under näst följande månad. På lik-

nande sätt förfares för hvarje månad, intill dess hela utförseln afslutats.

Därest under någon månad icke hela den varumängd blifvit utförd, som i

augifningsinlagan för samma månad upptagits, äger afsändaren erhålla restitution
å den erlagda skogsvårdsafgiften med belopp, motsvarande hvad som erlagts utöfver
den summa, som bort för den verkUga varan erläggas.

V. Allmänna bestämmelser.

13 Jj.
Angifningsinlaga, hvarom i denna kungörelse förmäles, skall under-

tecknas af afsändaren, om han är enskild person, och i annat fall af den, som äger
teckna afsändarens firma; och skola de i sålunda undertecknad inlaga lämnade
uppgifter läggas till grund för beräknande af skogsvårdsafgifter.
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14 §. Kan afsändare vid tideu för utförsel af trävaror eller trämassa ej i an-
gifningsinlagan lämna uppgift, inom hvilket eller hvilka särskilda landstingsområden
virket afverkats, skall sådan afsändare under januari månad nästföljande år i sär-

skild angifningsinlaga lämna dylik uppgift.

15 §. För trävaror och trämassa, som utföras från ort belägen inom Gottlands,

Västerbottens eller Norrbottens län eller inom Särna socken af Kopparbergs län,

skall skogsvårdsafgift erläggas endast för det fall, att virket härrör från annan än
nämnda delar af riket.

16 §. Skogsvårdsafgifter, som till tullförvaltning inbetalats, redovisas och
levereras i sammanhang med annan tullförvaltningens vippbörd. De närmare före-

skrifter, som rörande uppbörd och redovisning af sådana skogsvårdsafgifter samt
rörande kontroll därå kunna finnas erforderliga, meddelas af generaltullstyrelsen.

17 §. Med redovisning och leverering af skogsvårdsafgifter, som af krono-
fogde uppburits förfares på enahanda sätt, som om annan kronofogde anförtrodd
uppbörd finnes stadgadt, med iakttagande däraf, att vid leverering af medel, som
influtit i skogsvårdsafgifter, medlens natur särskildt angifves.

18 §. Åstundar afsändare att, i enlighet med stadgandet i 5 § af nådiga för-

ordningen den 24 juli 1903 angående skogsvårdsafgifter, återbekomma afgift, som
vid utförsel från ort, för hvilken nämnda förordning gäller, erlagts för trävaror

eller trämassa härrörande från virke, afverkadt å ort, för hvilken förordningen ej

gäller, eller att, jämlikt bestämmelsen i 12 § härofvan, erhålla restitution af afgift,

erlagd för trävaror eller trämassa, som ur riket utförts medelst fortgående forsling

å fordon, skall ansökning i sådant afseende vara hos den myndighet, som här nedan
angifves, inlämnad sist inom utgången af året näst efter det, under hvilket den
ifrågavarande afgiften inbetalats; och skall ansökningen vara åtföljd af de bevis

angående virkets afverkningsort eller mängden af den å fordon utförda varan,

hvarå sökanden vill stödja sitt anspråk.

Därest afgift, hvarå restitution sökes, erlagts till tullmyndighet, skall sådan ansök-
ning, ställd till generaltullstyrelsen, tillställas den tullförvaltning, som uppburit afgiften.

Är afgiften erlagd till kronofogde, skall ansökningen, ställd till Kungl. Maj:ts

befallningshafvande i länet, tillställas kronofogden.
Sålunda inkommen ansökning skall jämte eget yttrande ofördröjligen insändas

af tullförvaltningen till generaltullstyrelsen och af kronofogden till Kungl. Maj:ts

befallningshafvande, börande därsnd meddelas sådana till buds stående upplysningar,

som äro ägnade att underlätta pröfningen af ärendet.

Gillas anspråket, äger generaltullstyrelsen eller Kungl. M:ts befallningshafvande

att af skogsvårdsafgifter, om sådana äro tillgängliga, men eljest af under händer
varande medel mot ersättning af sedermera inflytande skogsvårdsafgifter genom
vederbörande tidlförvaltning eller kronofogde till sökanden utbetala till återbetal-

ning godkändt belopp.

VI. Ansvarsbestämmelser.

19 §. Har afsändare uraktlåtit att aflämna angifningsinlaga, hvarom i denna
kungörelse förmäles, eller i sådan inlaga mot bättre vetande lämnat oriktig nppgift

och därigenom föranledt, att skogsvårdsafgift, som bort erläggas, icke uppburits

eller ock obehörigen restituerats, bote från och med fyra till och med tio gånger det

belopp, som genom det svikliga förfarandet undandragits, dock minst tjugufem kronor.

20 §. Underlåter afsändare att lämna uppgift, hvarom i 4 § sägs, eller nedläg-

ger afsändare virke eller trämassa, hvarom i 4 och 6 §§ förmäles, i flottled eller

annat vattendrag, eller lastar han varan å pråm eller mindre farkost, innan å virket

eller trämassan belöpande skogsvårdsafgift blifvit erlagd, vare straffet böter.

21 §. Åtal för förseelse, som i 19 eller 20 §§ omförmäles, anhängiggöres vid

allmän domstol, och är sådan förseelse föremål för allmänt åtal.

22 §. Af böter, som enligt denna kungörelse ådömas, skola två tredjedelar ingå

bland skogsvårdsafgifterna samt en tredjedel tillfalla åklagaren, dock att, där särskild

angifvare finnes, denne äger bekomma hälften af åklagarens andel.

Saknas tillgång till böternas fulla gäldande, förvandlas de efter allmän strafflag.

Denna kungörelse träder i kraft genast efter utfärdandet.

Det alla, etc.

GUSTAF.
CL. S.)

(Jordbruksdepartementet.) Alfred Peterssoti.
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Kungl. Maj:ts nådiga resereglemente;

gifi'et Stockholms slott den /j december igoj.

Vi GUSTAF, med Guds nåde. Sveriges, Götes och Vendes Konung, göre
veterligt: att Vi funnit godt att, med upphäfvaude af det under den 11 februari
I SS I utfärdade nådiga resereglemente, till efterrättelse \iå beräknande af resekost-
nads- och traktamentsersättning för extra förättningar uti statens ärenden i nåder
stadga som följer.

I §. För extra förrättning i statens ärenden skall, där ej genom instruktioner
eller särskilda föreskrifter annorlunda är stadgadt, den, åt hvilken dj-Ukt uppdrag
lämnas, åtnjuta resekostnads- och traktamentsersättning i enlighet med hvad för

nedanstående sex klasser här finnes bestänidt.

Andra klassen.
Resa med skjuts: lega för två hästar.

> på ångfartyg: afgift för dubbel hyttplats eller, när hytt ej förekommer, en
salongsplats.

» » järnväg: afgift för plats i i:sta klassens vagn.
Dagtraktamente 13 kronor.

Chef för centralt ämbetsverk, ej särskildt nämnd.

Tredje klassen.
Resa med skjuts:

]

> på ångfartyg: } lika med 2:a klassen.

:> » järnväg:
J

Dagtraktamente 11 kronor.

Botanist \-id statens skogsförsöksanstalt.

Byråchef.

Direktör vid skogsinstitutet.

Domänintendent.
Föreståndare för statens skogsförsöksanstalt.

Öfverjägmästare.

Fjärde klassen.

Resa med skjuts: lika med 2:a klassen.

> på ångfartyg : afgift för en hyttplats eller, när hytt ej förekommer, en salongsplats.

» på järnväg: afgift för plats i andra klassens vagn eller, när denna klass ej

finnes, första klassens vagn.
Dagtraktamente: S kronor.

Assistent \-id statens skogsförsöksanstalt.

Fiskal, ej särskildt nämnd.
Jägmästare och extra jägmästare.
Lärare ^•id statens läroverk, ej särskildt nämnd.
Notarie.

Registrator. ej särskildt nämnd.
Skogsingenjör.
Skogstaxator.
Tjänsteman, hvilken på ämbetsresa såsom sekreterare åtföljer inspektionsför-

rättare.

Sjätte klassen.
Resa med skjuts: lega för en häst.

» på ångfartyg: afgift för däcksplats eller, då resan helt och hållet eller till

någon del äger rum under natten, för billigaste plats under däck.
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Resa på järnväg: afgift för plats i tredje klassens vagn eller, när denna klass ej

finnes, andra klassens.

Dagtraktamente: 4 kronor.

Kronojägare.
Vaktmästare, ej särskildt nämnd.

lunehafvare af annan befattning än de här ofvan uppräknade åtnjuter för
extra förrättning resekostnads- och traktamentsersättning enligt den klass, till hvil-
ken han närmast är att hänföra.

Sker resa med järnvägståg, som ej medför vagn af den klass, hvarefter den
resandes ersättning, enligt livad ofvan sägs, skall utgå, och denna klass är högre
än den högsta, som medföljer tåget, må han åtnjuta ersättning allenast med belopp
motsvarande afgifter för plats i vagn af högsta klass i tåget.

2 §. Då förrättningsman färdas afgiftsfritt på kronans fartyg eller å statens järn-
vägar eller eljest åtnjuter fri resa på ångfart)g eller järnväg, må kostnad för biljett

icke beräknas.

3 ^. Extra förrättning är antingen i allmän författning bestämd eller för till-

fället genom nådigt förordnande eller af vederbörande ämbetsmyndighet anbefalld.

4 §. / tnoiii. Den ämbets- eller tjänstebefattning, i utöfniug hvaraf förrättning
äger rum, men icke annan tjänstegrad, fullmakt eller värdighet bestämmer den klass,

hvarefter ersättning åtnjutes.

_' mom. Den, som förordnas att förestå en annans ämbete eller tjänst, er-

håller för extra förrättning ersättning efter den befattning, han utöfvar.

j mom. Förordnas någon till sådan extra förrättning, som eljest tillkommer
annan i följd af hans ämbete eller tjänst att verkställa, njute ersättning efter den
klass, hvartill samma ämbete eller tjänst hörer, därest ej annorlunda är förordnadt.

4 mom. Är extra förrättning af annan beskaffenhet, skall, där icke annorlunda
särskildt föreskrifves, förrättningsmannen njuta ersättning efter den klass, hvartill

hans ämbete eller tjänst hörer.

5 j^. Till extra förrättning må icke kommenderas eller förordnas någon af

högre tjänstegrad än ärendets vikt fordrar.

6 §. / mom. Resekostnadsersättning utgår efter det eller de i i § angifna
olika sätt att färdas, med skjuts, på ångfartyg eller på järnväg, som för resan tagits

i anspråk, 'dock att ersättningen icke må beräknas med högre belopp än som skulle

utgått, om förrättningsmannen begagnat sig af den väg och det fortskaffningssätt,

som varit lämpligast så väl med hänsyn till resans ändamål som för åstadkommande
af minsta sammanlagda rese- och traktamentskostnad.

2 mom. Vid beräkningen enligt i mom. af sammanlagda rese- och traktaments-
kostnaden skall traktamente medräknas, äfven ifall sådant icke till förrättnings-

mannen af allmänna medel utgår.

j mom. Har förrättningsman, ehuru något af de i i § omförmälda fortskaff-

ningsmedel kunnat för resan användas, i stället färdats på annat sätt, må ersättning
icke beräknas med högre belopp än om förstnämnda fortskaffningsmedel begagnats,

7 §. För resa å orter, hvarest icke något af de i i § omförmälda fortskaff-

ningsmedel finnes att tillgå, utan färden måste verkställas på båt, till häst eller

annorledes, äger den resande, såvida särskilda föreskrifter härutinnan ej äro med-
delade, bekomma resekostnadsersättning enligt gällande taxa eller, där sådan ej

finnes, såsom för skjuts, beräknad efter den för orten fastställda maximilega, den
tillryggalagda vägens längd och det för tjänsteinnehafvaren stadgade hästantal

äfvensom godtgörelse för åkdonslega enligt 14 §. Har vid sådan färd den resande
nödgats vidkännas kostnad till större belopp än nu är sagdt, må han undfå ersätt-

ning för hvad han styrker sig haf%-a utgifvit.

8 §. Om för färd på ångfart3g eller järnväg tur- och retur-, kombinerad eller

annan dylik biljett kunnat, till nedbringande af ko.stnaden, för resan begagnas och
sådant låtit på förhand beräknas, må reseersättningen icke utgå med högre belopp
än sådan biljett betingat.

9 §. Har resa med järnväg skett nattetid, och den resande därunder begagnat
sig af plats i sofvagn, må godtgörelse för den afgift, sådan plats betingat, honom till-

komma, dock ej med högre belopp än afgiften för den vagnsklass, för hvilken er-

sättning utgår.
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Där resa å järnväg måste företagas med sådant tåg, till h\'ilket biljett af den
vagusklass, efter h\-ilken ersättning skall utgå, ej får lösas utan att afgift för sof-

plats tillika erlägges, må, såvida resande begagnat sig af sådan plats, godtgörelse

för berörda afgift beräknas, ändå att resan icke ägt rum nattetid.

10 §. / mom. Om under resa till eller från förrättningsställe afväg tages eller

uppehåll sker för enskild angelägenhet, skall resekostnads- och traktamentsersätt-

ningen beräknas såsom hade resan direkt fortgått.

2 nicni. Kan vid förrättning, som pågår mera än en dag, förrättningsman ej

å förrättningsstället erhålla nattkvarter, utan nödgas företaga en särskild resa till

sådant och åter till förrättningsstället, må han för sådan resa åtnjuta ersättning,

om färden sker med ångfartyg eller järnväg, för biljettkostnaden; om resan sker

med skjuts, med skjutslega för en häst jämte åkdonslega enligt för orten gällande

taxa, dock icke för större våglängd, än den verkligen tillryggalagda, samt, när resan

företages i båt, till häst eller med annat fortskaffningsmedel, enligt därför gällande

taxa eller, där sådan ej finnes, såsom för skjuts enhgt nyss angifna grund, dock
ej utöfver den verkliga kostnaden.

1

1

§. Då skjutsanstalt ej finnes å det ställe, hvarifrån resa företages, samt i

följd häraf skjuts hämtats, må, så framt den skjutsande är berättigad till skjutslega

för inställelsen ^-id nämnda ställe, ersättning för hvad i sådant afseende utgifvits

den resande tillgodokomma, dock ej till högre belopp än som erfordrats för hämtning
af skjuts från den skjutsanstalt, hvarifrån sådan kunnat med minsta kostnad erhållas.

Har resande, som med skjuts anländt till förrättningsställe, för resan därifrån

användts samma skjuts och för väntningen utgifvit godtgörelse till den skjutsande,

må ersättning för sådan utgift beräknas, dock ej till högre belopp än som skulle

erfordras för hämtning af skjuts pä sätt ofvan är sagdt.

12 §. Om förrättningstnan före en förrättnings början till följd af annat all-

mänt uppdrag å förrättningsstället sig uppehåller, njute han ej resekostnadsersätt-

ning före resa dit. Ersättning må ej heller beräknas för resa från förrättnings-

stället, om förrättningsmannen efter förrättningens slut pä grund af allmänt upp-
drag kvarstannar å nämnda ställe.

13 §. Resekostnadsersättning må ej af förrättningsman beräknas för färd inom
stads, köpings eller annat därmed jämförligt samhälles planlagda område eller för

färd mellan olika delar af det område, som är föremål för en förrättning, där icke

i sistnämnda fall färden öfverstigit 5 kilometer.

För färd med skjuts, som icke öfverstiger i kilometer, må ej heller ersättning

beräknas.

14 §. / mom. Vid resa med skjuts må den resande undfå såsom godtgörelse

för åkdonslega. med däruti inbegripen ersättning för beställningspenningar, följande.

för nedannämnda klasser här fastställda belopp, för mil räknadt, nämligen:

i:a och 2:a klasserna i krona,

3:e » 4:e -> 60 öre,

5:e » 6:e v 30 » .

2 mom. Sker färden på ångfartyg eller järnväg, må ämbets- eller tjänsteman,

tillhörande någon af de fyra första klasserna, ifall han medför åkdon för eget be-

gagnande under resans fortsättning, erhålla godtgörelse för transporten däraf i enlig-

het med gällande taxa.

j mom. För bro- och vägpeninngar samt färjeafgifter, som den resande nöd-
gas utgifva, äger han bekomma ersättning.

15 §. / mom. Färdas den resande på fartyg eller järnväg, må han med nedan-
nämnda undantag, såsom ersättning för den utgift, transporten af hans reseeffekter

till och från fartyget eller järnvägen kan medföra, åtnjuta för hvarje sådan transport

följande belopp, nämligen

:

resande af de isxa. första klasserna r krona,

» » 7 femte och sjätte klasserna 75 öre.

2 mom. Om den resande samma dag han afrest från en plats återvänder dit,

må ersättning enligt i mom. icke beräknas.

3 mom. Ersättning enligt i mom. må icke heller beräknas, då den resande

med skjuts, för hvilken godtgörelse åtnjutes, ankommer till eller afreser från äng-
båts- eller järnvägsstation, eller vid sådan resa. som i 10 ^ 2 mom. omförmäles.

4 mom. Vid resa å järnväg må dylik ersättning utgå. förutom ^•id resans början

och slut, allenast då afbrott i resan sker för nattkvarter eller af annan giltig orsak.
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5 mom. Har den resande måst vidkännas särskild kostnad för transport af

redskap, instrument eller dylikt, som han för förrättnings verkställande nödgats

medföra, äger han undfå ersättning för hvad han i sådant afseende utgifvit.

§ 16. Vid resa på ångfartj^g eller järnväg må ämbets- eller tjänsteman, till-

hörande någon af de två högsta klasserna, om han är åtföljd af betjänt, för dennes
resa tillgodoräkna sig ett belopp, motsvarande afgiften för en sådan plats på fartj^get

eller tåget, som ofvan är för 6:e klassen bestämd.

17 §. / mom. Traktamente beräknas för hvarje från klockan 12 på natten

räknadt dygn, som helt eller delvis användts till resa eller förrättning eller bägge-
dera; dock att. när resan skett med begagnande af skjuts, traktamente icke i något
fall må utöfver den tid, som till förrättningen åtgått, beräknas för flera dj-gn, än

som med tillryggaläggande af 60 kilometer i d^-gnet skulle erfordrats. Är afståndet

mellan förrättningsmannens bostad och förrättningsstället eller mellan olika för-

rättningsställen kortare än 10 kilometer, beräknas traktamente endast för den tid,

som till förrättningen åtgått; är det 10 kilometer eller därutöfver, men kortare än

30 kilometer, och hafva resorna fram och åter eller endera af dem verkställts å annat

dygn än som till förrättningen användts, utgår för dessa resor tillsammans trakta-

mente för ett dygn.

2 mo>n. Till landtbruks- och skogsingenjörer med flere, hvilka för förrättnin-

garna äga uppbära dagtraktamente af den, som deras biträde påkallat, utgår trak-

tamente af allmänna medel endast för de dagar, som af dessa tjänstemän varit

allenast till resa använda.
18 §. Skulle under förrättningsresa uppehåll inträffa genom naturhinder, st)'rkt

sjukdom eller af annan anledning, som befinnas giltig, må traktamente utgå äfven

för den tid, hvarunder uppehållet ägt rum.

19 §. / ?noni. Har förrättningsman att verkställa flera förrättningar, böra de häraf

föranledda resorna, såvidt ske kan, så anordnas att därigenom vinnes största möj-

liga besparing i rese- och traktamentskostnad.

2 mom. Verkställas extra förrättningar å flera orter under en och samma resa,

beräknas kostnadsersättning för resa mellan förrättningsställena samt till första och

frän sista förrättningsstället och traktamente efter de här ofvan bestämda grunder.

3 mom. Då under en och samma resa företagas flera förrättningar af den be-

skaffenhet, att kostnaden för hvardera, såsom beroende på godtgörelse af särskilda

fonder eller personer, behöfver uppgifvas, bör resekostnads- och traktamentsersätt-

ningen fqr förrättningarna fördelas i förhållande till den kostnad, som för hvar och

en af dem särskildt bort beräknas, i händelse förrättningarna icke kiinnat under

en och samma resa företagas.

20 vj. För extra förrättning, hvilken det åligger någon att verkställa på grund
af innehafvande ämbete eller tjänstebefattning, och som utföres inom det planlagda

området för stad, köping eller annat därmed jämförligt samhälle, hvarest förrätt-

ningsmannen är bosatt, eller på afstånd ej öfverstigande 2 kilometer från hans bo-

stad, må, därest icke annorledes är särskildt stadgadt, traktamente ej åtnjutas.

21 §. Räkning å resekostnads- och traktamentsersättning skall innefatta ej

mindre underrättelse om resans ändamål samt upph-sning, huruvida förrättningen

skett på grund af gällande instruktion eller efter särskildt förordnande, hvilket se-

nare då bör räkningen biläggas, än äfven uppgift å de dagar, under hvilka förrätt-

ningen likasom resorna till och från densamma, ägt rum; och böra i sådant hän-

sende landtbruks- och skogsingenjörer med flere, hvilka äga af enskilde uppbära arf-

vode för förrättningarna, men af allmänna medel undfå ersättning för resekostnaden,

vid sina räkningar foga journaler eller dagböcker, så inrättade, att däraf erhålles

upplysning om dagen och timmen för hvarje förrättnings början och slut.

22 §. Såsom tjänstefel anses, om ämbets- eller tjänsteman mot bättre vetande

i reseräkning lämnar oriktiga uppgifter i syfte att förskaffa sig högre ersättning

än som enligt detta reglemente honom tillkommer.

23 §. Där i redan utfärdade instruktioner eller särskilda föreskrifter hänvisning

förekommer till viss klass i gällande eller äldre resereglemente, skall, vid tillämpning

af sådan hänvisning, därmed förstås den klass i detta reglemente, hvartill tjänst-

innehafvaren hör.

24 §. För resor i statens ärenden utom rikets gränser utgår ersättning efter

de grunder, som äro eller för hvarje fall varda särskildt bestämda.

25 §. Den, som skall företaga tjänsteresa, må, på därom gjord ansökan, kunna
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hos vederbörande mvndigliet för resekostnadernas bestridande bekomma lämpligt

förskott.

26 §. Detta reglemente skall tillämpas från och med den i januari 190S.

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

x-isso liafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt kungl. sigill be-

kräfta låtit. Stockholms slott den 13 december 1907.

GUSTAF.
(L. S.)

(Civildepartementet.) Hugo Haviiltou.

Beslut af allmännare intresse.

Kostnader för uppehållande af skogsvårdsstyrelses verksamhet
äfven å Qottland. I svarsskrifvelse till statsrådet och chefen för k. jord-

bruksdepartementet den 24 sistlidne dec. har drsn, under förutsättning att

den skogslag, som kunde blifva gällande för Gottlands län i samband med
inrättande af skogsvårdsstyrelse därstädes, komme att innehålla bestämmelse

om utsyning och stämpling genom skogsvårdsstyrelsens försorg af de träd,

som från enskildas skogar å Gottland kunde säljas, hvarigenom skogsvårds-

styrelsens åligganden därstädes blefve mera i detalj ingående i skogshushåll-

ningen än inom andra län, där skogsvårdsstyrelse funnes, ansett, att såsom

bidrag af statsmedel till bestridande af skogsvårdsstyrelses verksamhet inom

Gottlands läns landstingsområde torde böra utgå 7,500 kronor om året.

Det af riksdagen på extra stat beviljade anslag af 60,000 kronor såsom bi-

drag till bestridande af kostnaderna för uppehållande af öfriga skogsvårds-

styrelsers verksamhet torde därför böra ökas med nämnda belopp.

Angående skilda hemmansskogars sammanförande till en hygges»

följd med gemensam afverkningsberäkning.

För d:sns pröfning hafva Gideå och Husums aktiebolag samt Mo och

Domsjö aktiebolag ingifvit hushållningsplaner för vissa bolagen tillhörande

hemmansskogar inom Västerbottens läns lappmarker. Uti vissa af dessa

planer hafva skilda hemmansskogar sammanförts till en hyggesföljd med ge-

mensam afverkningsberäkning. Vid granskningen af planerna har vederbö-

rande öfverjägmästare gjort anmärkning öfver detta förhållande. För att vinna

fullständig utredning i denna för skogshushållningen å dylika hemmansskogar

viktiga fråga har s:n den 24 sistlidne december underställt ärendet K. Mrjts

pröfning och därvid anfört följande:

»Beträffande frågan om två eller flera hemmans sammanförande till en

hyggesföljd, hvaraf, om detta godkändes, blefve en följd, att hemmanens

skogar skulle bilda ett för dem gemensamt utsyningsområde, får d:sn anföra,

att ett sådant anordnande från skogsvårdssynpunkt ofta erbjuder stora för-

delar, hvarför s:n anser önskvärdt, att skogar till skilda hemman må kunna

på sådant sätt sammanföras.

Enligt nu gällande bestämmelser lärer detta likväl ej kunna ske, hvar-

för Eders K. M:jt genom nådigt beslut den 24 juli 1903 och den 14 sept.

190Ö afslagit framställningar, som afsett rätt att inom Särna socken med
Idre kapellag förena skogen från skilda hemman till gemensamma utsynings-

områden. Frågan torde dock kunna anses hafva kommit i ett annat läge,

då den behandlas i samband med hushållningsplaners upprättande och afser
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skogar, som tillhöra samma by eller i öfrigt bilda för skogshushållning lämp-

liga komplex. Uet möter emellertid svårighet att finna lämpliga former för

att gifva laglig rätt åt ett sådant sammanförande, hvarför en ingående ut-

redning rörande härför nödiga förutsättningar torde böra verkställas och där-

efter förslag till i sådant afseende nödiga bestämmelser lämnas.»

D:sn hemställer därför att den kommitté, som är verksam för afgifvande

af förslag till en bättre skogshushållning å stateris och de under statens kon-

troll ställda skogar i Norrland och Dalarna måtte erhålla i uppdrag att verk-

ställa utredning och afgifva förslag i berörda fråga.

Ang. väckt fråga om olycksfallsförsäkring af å statens skogar
anställda arbetare.

Kungl. domänstyrelsens protokoll den 28 december 1907.

Närvarande: Generaldirektören Fredenberg.

Byråchefen Meves *

» Giöbel

t. f. » Norling, föredragande.

S. d. Föredrogs väckt fråga om olycksfallsförsäkring af statens skogs-

arbetare, och anförde t. f. föredraganden följande: »Enligt 3 § i lag angående

ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete af den 5 juli igoi är

staten, öm den på yrkesmässigt sätt utöfvar skogsafverkning eller annan i 2

§ af samma lag omförmäld verksamhet, skyldig ersätta arbetare eller arbets-

förmän för skada till följd af olycksfall, som härflyter från utöfningen af så-

dan verksamhet. Då vid sådant förhållande det kunde ifrågasättas, huruvida

ej kungl. domänstyrelsen borde vidtaga åtgärd till olycksfallsförsäkring af å

statens skogar anställda arbetare, har kungliga styrelsen, för vinnande af ut-

redning . om behofvet och lämpligheten af åtgärd i berörda afseende, under

den 13 november 1906 anmodat öfverjägmästarna i riket att till kungl.

styrelsen inkomma med uppgifter om antalet å kronoparker sysselsatta arbetare

särskildt för hvarje slag af vissa i förenämnda lag angifna arbeten. Af
dessa utredningar inhämtas, att sammanlagda antalet dagsverken utgöra i

rundt tal omkring 300,000 stycken per år. Enligt från riksförsäkringsan-

stalten under hand inhämtad uppgift är endast antalet dagsverken — ej

antalet olika personer, som förrättat desamma — bestämmande för premiernas

storlek, som kunde beräknas för alla slag af skogsarbeten till i medeltal 9»

kronor per 300 dagsverken, således för förenämnda antal dagsverken till

g, 000 kronor om året, hvarvid ersättning för inträfifadt olycksfall utgår allenast

från och med den 6i:a dagen efter olycksfallet, hvilket enligt lagen åligger

arbetsgifvaren. Då staten åliggande ersättningar för olycksfall vid skogs-

arbeten ej uppgått och ej torde, åtminstone under närmaste framtiden, uppgå

till ens närmelsevis förutnämnda belopp, får jag hemställa, att kungl. domän-

styrelsen, med den förebrakta utredningens läggande till handlingarna, ville

besluta att icke vidtaga åtgärd till olycksfallsförsäkring af å statens skogar

anställda arbetare.»

I denna hemställan instämde byråcheferna Meves och Giöbel och beslöt

herr generaldirektören i enlighet därmed. Stockholm som ofvan.

Vid protokollet:

E. G. Fahlcrantz.
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Reservationsanslaget för skogsväsendet 1908.

Det af Kuugl. Maj -.t fastställda geueralförslaget rörande anväudaudet under

år 1908 af det å riksstatens nionde hufvudtitel anvisade reservationsanslaget för

skogsväsendet upptager följande utgiftsposter:

Domänstyrelsen :

Enskilda skogsundervisningen 5.600

Skogsindelning 7 1,600

Åtgärder mot skogseld i Norr- och Västerbotten 5,000

Underhåll af flottleder 3.000
Uppskattn., utsj-ning ra. m. å hemmans och nybyggens skogar

i Norr- och Västerbottens, Jämtlands, Kopparbergs och
Västernorrlands län 102,000

Upprättande af afdikningsplaner utom Norrland och Dalarne 15,000

Kostnader för inköp af mark 12,000

Rese- och traktamentskostnader vid markvärderingar m. m.... 30,000

Vikariatsersättningar 6,000

Statens skogsförsöksanstalt 24,000

Skogstidskrifter 5oOO
Stipendier 3'500

Statens skogsingenjör 3'300

Skogsskolor 24, 750

Nybyggnader och reparationer g4,^ii

Kolarskola vid Hällnäs skogsskola i Västerbottens län 1,000

Kassaskåp för jägmästareexpeditioner S.ooo

Skötsel af nyförvärfvade krouoparker 50,000

Oförutsedda och diverse utgifter 120,445 i^i-_ 580,406

(År 1907 675,488)

Medel till länsstyrelsernas disposition;

Till aflönade assistenter, bitr. jägm. m. m. (utgiftsposten höjd med 500

till ökadt arfvode åt bitr. jägm. i Karlstads revir, 2,000 kr. till en

aflönad assistent i Eksjö och Västbo re\-ir, 500 kr. till en bitr.

jägm. i Blekinge—Åhus revir i stället för 2,000 kr. till en assistent,

men minskad med 2,500 kr. för en bitr. jägm. i Vadsbo revir,

som bortfallit) » 38,800

(År 1907 38,300)

Medel till öfverjägmästarnes disposition:

Expenser, lokalhyra och rikstelefon » 27,860

(År 1907 25,025)

Medel till revirföi-valtarnas disposition:

Handtlangning vid skogsindelning och uppskattning 37.875

Afverkning, kolning, sågning och transport af skogseffekter 497,304

Skogsodling och markberedning 240,289

Vägar 87,257

Rågångsrensning och hägnad 35)364

Dikning 68,304

Byggnadsarbeten ^3^<^7^

Inventarier 1 2, 2S4

Skatter och onera 401, 774

Extra skogsbevakning 1 56,6 1

1

Dagarfvoden åt kronojägare 42,856

Oförutsedda och diverse utgifter, hvaruti ingå 27,500 kr. till

underhåll af och trafik å järnvägen Kloten—Bånghammar
å Klotens kronopark • 101,73 7 » 1,812,831

(År 1907 1,519,254) S:a Kr. 2,459,897

(År 1907 S:a Kr. 2,258,067)

Skogsvårds/oreningens lidskri/t, igoS. Fackuppsatser.
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Tjänster och förordnanden.

K. Domänstyrelsen. Byråchefen Örtenblad har åtnjutit tjänstledighet

d. 2"] o. 28 dec. med förordnande för notarien Norling med amanuensen

Rasch som vikarie.

Byråchefen Giöbel har åtnjutit semester den 2 och 3 dec, med förord-

nande för t. f. notarien Mailing, hvars befattning uppehölls af amanuensen

Wibeck.

Notarien Schotte tjänstledig för offentligt uppdrag under dec. samt 13

jan.— 15 mars, vikarie amanuensen Stahre.

Bokhållaren Malmqvist tjänstledighet under sex månader från den i nov.

med förordnande för amanuensen Seth med e. jägm. Liljeberg som vikarie

från den 5 dec.

Till notarier å extra stat under år 1908 hafva förordnats kammarj. E.

von Horn samt e. jägm. G. Fahlcrantz och A. Mailing, samt till amanuenser

e. jägm. M. Rasch, A. Stahre, R. Lindahl, jur. kand. M. Seth samt e. jägm.

fil. kand. E. Wibeck (arfvoden resp. 3,000 och 2,000 kr.).

Nyköpings revir. Till jägm. har d. 3 1 dec. transporterats jägm. i

Finspångs revir, Häckner.

Qranviks revir. Till jägm. har den 31 dec. utnämnts e. jägm. E.

H. Barthelson.

Junsele revir. Till jägm. har d. 3 1 dec. utnämnts föreståndaren för

Bispgårdens skogsskola e. jägm. H. Wedholm.

Hallands revir. Afsked med pension har den 3 1 dec. beviljats jägm.

C. A. HoUgren.

Biekinge=Ahus revir. Jägm. Ehnbom tjänstledig under år 1908.

Vikarie e. jägm. K. G:son Lundhohn.

Bitr. jägmästare under år igoS: e. jägm. John. Carlsson i Värends

revir och e. jägm. G. Kuylenstjerna i Ombergs revir, arfvode 2,500 kr. (Be-

träffande dylika befattningar äfvensom assistentförordnanden m. m. inom de

fem norra distrikten och Värmland komma uppgifter att inflyta i nästa

häfte.)

Skogstaxatorer under år 1908: e. jägmästarna H. Stuart i Bergslags

d:t, G. A Welander i Östra d:t, H. Dahlberg i Västra d:t, P. Schmidt i

Smålands d:t och L. Hårleman i Södra d:t (arfvode 2,400 kronor).

Aflönade assistenter under år 1908: e. jägmästarna G. Tamm i

Askenmids revir, H. Nordenadier i Stockholms ra'ir, T. Aae i Kinda revir, J.

S. Lindner i Bohus revir, E. Sahlberg i Dalslands revir, (arfvode 2,000 kr.)

samt B. Aschan i Kalmar, G. Hallgren i Hiinnebergs och G. Lyman i Sväl-

torfias revir (arfvode 1,200 kronor).

Lediga tjänster. Vakansförordnandet i Hallands revir bestrides af

e. jägm, Sven Lundberg, och i Finspångs revir af förre jägm. därstädes,

Häckner, till den i mars och sedan af e. jägm. E. Angeldorff. Bilr. jäg-

mästarebefattningen i Blekinge-Åhus revir uppehålles t. v. tills densamma

varder besatt af e. jägm. F. af Peterséns och assistentbefattningen i Tjusts

revir tills denna varder återbesatt af e. jägm. H. af Peterséns.

(Beträffande tjänster inom de fem norra distrikten och Värmland skola

upplysningar meddelas i nästa häfte).



Minnesvården å Alb. Nilssons graf.

aftäcktes i Uppsala söndagen den lo november i närvaro af lärare vid K.

Skogsinstitutet samt nuvarande och forna elever från samma institut. Skogs-

elevernas sångkör utförde »Jag vet ett land*, hvarefter e. jägmäst., fil. kand.

Edic. Wibeck framträdde och yttrade:

»Vi, som från skilda orter och arbetsfält i dag samlats till denna plats,

ha kommit för att bringa minnet af en man vår hyllning. Lars Albert Nils-

son, i lifvet lektor vid Kungl. Skogsinstitutet, hvilar nämligen under denna

fläck af jorden, — hvilar ut från en samvetsgrann och rik, om också från

vår synpunkt sedt oafslutad lifsgärning.

Träden, som stå aflöfvade rundt häromkring, ha tvenne gånger fällt sina

blad, sedan han fördes hit. Sommaren igo5 blef hans sista. Då ännu sågo

likvisst hans lärjungar i sin lärare samme andligen och kroppsUgen kraftfulle

man, som så många skogsmän före dem sett och nu minnas honom. Hans

steg öfver Bjurfors- skogens gröna mosstäcke eller öfver myrens mångskftiande,^

gungande tufvor voro lika spänstiga som någonsin, hans föredrag öfver sko-

gens och markens hemligheter burna af samma allvarliga, men varma natur-
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kärlek och forskarenit som förr. Efter de botaniska sommaröfningarnas slut

disponerade N. för ett par månader fritt öfver sin tid, och han använde
regelbundet denna ledighet till studieresor rundt allt Sveriges land. Denna
sista eftersommar styrde han kosan till Wassijaure i Torne Lappmark. Hem-
kommen därifrån led han af någon slags opasslighet, som dock troddes vara

en förkylningssjukdom af öfvergående natur och till en början kanppast in-

gaf allvarliga farhågor vare sig hos honom själf eller hos hans omgif-

ning. Under sin nödtvungna tjänstledighet förblef också N. alltjämt intresserad

af sina läroämnen och därmed i samband stående frågor, och den litteratur,

som han behöfde för sina oafslutade specialstudier, ville han alltjämt behålla

i sin närhet. Han hoppades ju, att hälsan skulle vända åter, att allt skulle

blifva bra igen — till våren.

I mars igo6, då solen drog kälen ur jorden, och trädens knoppar bör-

jade svälla, gick likväl lektor N. bort. Att han dött af kräfta blef klart först

efter hans död, den mindre sjukdomen hade in i det sista maskera den vida

större. Vi kunna prisa N. lycklig att så skett, ty han fick därigenom dö
den död, som redan Ctesar betecknat såsom den mest önskvärda, den ovän-

tade. Han fick sluta, medan han ännu stod i kraftens ålder, då han allt-

jämt såg sia erfarenhet vidgas, såg nya, obrutna arbetsfält öppna sig i natu-

rens rike, där inga gränser, endast flyttbara skrankor gifvas för forskaren.

Här är hvarken plats eller man att döma öfver den bortgångnes lifs-

gärning, men för de unga, som aldrig lärde känna honom, kan jag berätta,

hur han tedde sig för sina lärjungar, — de äldre veta det redan. Lektor

N. var mån därom, att ingen blef efter i hans ämne, men sökte på samma
gång uppmuntra till själfständigt arbete utöfver den gifna kursen. Mot lär-

jungar stod han oberörd af allt personligt partitagande, var fast och rättvis,

men först och sist en god lärare, som alltid ville hjälpa, aldrig stjälpa. Han
glömde- aldrig, att vi lära, icke för skolan, men för lifvet. Sakligt och genom-

tänkt var hans tal, ej eldande genom form, men öfvertygande genom logisk

och full bevisföring. Hugskott och stridsfrågor för dagen lät han oftast stå

på framtidens dom, men därest en stor, ny tanke blifvit framburen med så-

dana skäl, som N. fann fullgoda, kunde ingen värmas däraf mera än han.

När sä t. ex. mutationsläran framträdde, anade N. genast dess praktiska

värde och sökte bibringa sina lärjungar kunskap därom redan samma år,

som De Vries' bekanta, stora arbete utkom. Lektor Nilsson var icke före,

men han var väl med sin tid. Redan det är stort, — icke allom gifvet.

Nu står han utanför frågorna här, utanför tiden. Han hvilar i ung

domens gamla stad, där han en gång som student och sedan som lager-

kransad magister docens måhända drömt sin ungdoms fagraste drömmar och,

hvad vi säkert veta, förberedt hela sitt blifvande lefnadskall. Tätt här bredvid

hvilar en hans bäste vän och arbetskamrat på Skogsinstitutet, direktör Holmerz.

Dem, som samlats hit, bundna af så starka band till den döde som
släktskapens, vänskapens eller lärjungens minnesgoda tacksamhet mot en af-

hållen lärare, behöfver och bör jag ej tacka. Det är tvärtom å deras väg-

nar och å alla lektor Nilssons frånvarande lärjungars, hvilka spridda öfver

hela Sveriges land — en och annan kanske äfven i vårt östra och västra

grannland — ej kunnat komma hit i dag, men likväl velat hugfästa hans minne,

det är å deras vägnar, säger jag, som jag nu tackar de unga, som utan att

känna lektor N. i lifvet, likväl kommit hit för att med sång hedra hans minne.

Må täckelset falla från lektor Lirs Albert Nilssons minnesvård!»

Härefter sjöng kören »Hör jag forsens vilda fall» och »Vårt Land».



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 19O8, H. 2. FACKUPPSATSER.

Synpunkter och önskemål beträffande arbets=

och lönevillkor för statens skogstjänstemän.

Af Edw. Wibeck.

Skogshushållning är praktisk naturvetenskap, tillämpad efter national-

ekonomiska regler.

Fotad som den är på tvenne grundvalar, hvilka kompletteras och

förnyas så hastigt som naturvetenskapen och nationalekonomien, är läran

om skogsbruket själf en i hög grad rörlig vetenskap. Ingenstädes är

det svårare att uppställa allmänna regler, synnerligast med kraf pä gil-

tighet för lång tid framåt, ingenstädes kräfves mera urskiljning, anpass-

ningsförmåga och förutseende, mot oliktänkande tolerans och först och

sist en god vilja att följa med tiden.

Om vårt mål är en s. k. intensiv skogsskötsel, och hvem vill ej

påstå att detta alltid är målet, få vi äfvenledes akta oss för att fastna

i en föreställning, som nog ännu är bland utomstående ganska utbredd.

Jag menar den uppfattningen, att man i brist på kunskap om lämpli-

gaste behandlingssättet för en skog alltid skulle kunna skydda sitt skogs-

mannasamvete genom att lämna skogen alldeles orörd. Detta är dock

knappast riktigt tänkt. En dylik passivitet kan nämligen understundom

innebära den gröfsta vanvård: ett bestånd står och blir för gammalt för

naturlig föryngring; gran undantränger tall på mark, där den senare är

långt mera gifvande än den förra; markförsumpningar eller organiska

smittohärdar få fritt utbreda sig; tysktallar fa växa upp till fröbar ålder

och öfver vidsträckta områdfn gifva upphof till hybrid afkomma af sämre

beskaffenhet etc. I bästa fall gör man allenast en större eller mindre

ränteförlust på ett öfvermoget bestånds realisationsvärde. — Det med-

gifves gärna, att man i regel kommer mindre skada åstad genom att

låta skogen stå än genom att planlöst afverka den, men intetdera är

verklig skogsskötsel. Det gäller icke blott att hugga med förstånd,

utan också att spara med förstånd. Båda dessa saker äro alldeles lika

svåra, ty i grund och botten äro de samma sak, skogshushållningen själf,

sedd från tvenne olika sidor.

Skogsvårdsföreningens tidskrift jgoS. Fackuppsatser. C
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Desto vanskligare blir skogsmannens uppgift därigenom, att hans

skörd, — hvilket ofta nog framhållits — , mognar så långsamt, att så-

ningsman och skördeman i regel komma att tillhöra olika generationer.

Detta förhållande gör skogsmannen långt mera än jordbrukaren beroende

af andras erfarenhet, framställd vare sig i skrift eller tal, allra helst na-

turligtvis demonstrerad ute i det fria på skogen själf

På grund af i det föregående anförda skäl lämpar sig skogsbruket

lika så litet eller rättare sagdt ännu mindre än jordbruket för amatörer.

I själfva verket torde man knappast kunna uppleta något enda yrke,

hvilket mera kräfver sin man än skogsbruk drifvet till tidsenlig fulländ-

ning. Beträffande kraf på kunskapsmått, — vi få därvidlag ihågkomma,

att »många vägar leda till Rom» —
, på personlig vakenhet och duglig-

het samt behof af alltjämt fortsatta studier står den skolade skogsman-

nen fullt ut på samma plan som ingenjören, läkaren och den möderne

affärsledaren. Han kan därför också med fullaste rätt göra anspråk på

en social ställning och lefnadsstandard icke underlägsen dessa senares,

en sak, som jämväl enligt vanlig praxis borde följa af storleken af de

värden, hvilka bero af hans åtgärder.

Maktpåliggande är i all synnerhet statens skogstjänstemäns kall,

enär här i regel både stora och olikartade värden äro ställda under en

och samma persons förvaltning. Under statens skogsförvaltning stå näm-

ligen icke allenast skogar, betesmarker, åkerjord och bostäder på en

areal af öfver 6 millioner hektar, utan jämväl höra därunder en mång-

fald andra, å allmänna skogar befintliga nyttigheter: tekniskt värdefulla

mineral och bergarter, torfmossar, vattenfall, jakt och fiskevatten, rika

bärförekomster m. m. Vidare kräfver statens skogspolitik högre syn-

punkter och mångsidigare hänsyn än enskildes; klimatologiska, estetiska

och allmänt regulativa skäl måste här ha säte och stämma bredvid den

praktiska, mera tillfälliga nyttans, allt omständigheter, hvilka ej äro

ägnade att underlätta arbetet för skogstjänstemännen.

Än mera! I samma mån som statens skogsförvaltning öfvergifver

sin förutvarande mera passiva roll af förråds- och arbetsbjudare allenast

för den enskilda företagsamheten för att själf exploatera och kanske del-

vis förädla sina råvaror, — och man torde ej misstaga sig därom, att

utvecklingen går i denna riktning — , komma ökade kraf att ställas på

dess tjänstemän. Då, om någonsin gäller det, huruvida det gamla åskåd-

ningssätt, som i statens näringsutöfning ser eller åtminstone vill se det

yppersta i sitt slag, ett mönster och föredöme för den enskildes, skall

befastas eller tvärtom helt försvinna.
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Jag har med denna inledning velat fastslå det faktum, att en god

yrkesbildning hos skogsmannen både »smakar och kostar» något, d. v. s.

på samma gång, som den är af allra största betydelse för landets hela

ekonomiska utveckling, kan den ej uppnås och vidmakthållas utan både

ansträngningar och uppoffringar.

Då jag nu vågar påstå, att staten f. n. icke tillräckligt sörjer för

att tillvarataga en sådan elitkår af skogsmän, hvars odelade arbetskraft

den i främsta rummet behöfver, föreställer jag mig att invändningar möj-

ligen komma att riktas mot detta mitt påstående.

Invändningarna torde kunna sammanfattas i tvenne hufvudgrupper,

A ena sidan säger man: »Staten har icke större, utan mindre behof af

duktiga skogsmän än de privata skogsägarna» ; å andra sidan häfdar man,

med erkännande af statens bohof af utvaldt godt folk, den uppfattningen,

att detta behof äfven under nuvarande förhållanden fylles, eller med

andra ord, att »det är bra som det är.»

Från förstnämnda håll resonerar man på ungefär följande sätt.

Jägmästarna sköta visserligen till namnet stora skogskomplex, men äro

i verkligheten endast underordnade verktyg. Deras åtgöranden regleras

af författningar samt af cirkulärskrifvelser och kontroll från ofvan, hvil-

ket alh utesluter en egentlig handlingsfrihet från jägmästarnas sida och

därmed också gör ett själfständigt tänkande obehöfligt. A andra sidan,

tillägger man kanske en smula spetsigt, hållas ju jägmästarna genom

denna handledning och kontroll ständigt au jour med utvecklingen, hindras

från efterblifvenhet och tryggas mot alla gröfre misstag.

Likaledes hör man ofta tvifvel framkastas, huruvida revirförvaltarna

— delvis tack vare sina vidlyftiga expeditionsgöromål — verkligen med

bästa vilja i världen skulle kunna ägna tillräcklig tid och uppmärksam-

het åt skötseln af revirets hundrade eller tvåhundrade skogar.

Tyvärr måste man erkänna, att i all den partiska öfverdrift, som ett

dylikt tal innebär, ligger en stor portion af sanning.

Visserligen kan man invända, att så snart som äganderätt och sköt-

sel af en skog ligga i skilda händer, måste alltid skogsmannens hand-

lingsfrihet vara inskränkt. Af dessa skäl torde det stora flertalet pri-

vata skogsmän vara minst lika så beroende som statens, väl icke genom

skrifna statuter, men genom sina löngifvares föreskrifter och fordringar

på skogens afkastning. Icke heller kan det förnekas, att äfven under

nuvarande förhållanden statens revirförvaltare och likaledes de med vissa

utsyningar eller andra uppdrag ombetrodda extra jägmästarna ha ett

ganska stort fält för sitt fria handlande och för en praktisk omsättning

af sina kunskaper.
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I hvad mån revirförvaltaren f. n. har makt att efter eget förstånd

ordna det viktigaste af hushållningen å under hans förvaltning stående

skogar, afverkningsbeloppets storlek och uttagning, framgår af den i

Skogsvårdsföreningens Tidskrift nyligen intagna diskussionen vid för-

eningens möte den 6 sistlidne november samt af jägm. Nordenadiers i

samband därmed publicerade uppsats. Däraf vill det synas, att jäg-

mästaren visserligen har både rätt och skyldighet att taga initiativ till

hvad han anser vara ändamålsenliga anordningar, äfven om dessa skulle

stå i strid med gällande hushållningsplan, men att dylika initiativ i re-

gel ej kunna direkt omsättas i praktiken, utan närmast måste utmynna

i en skrifvelse med anhållan om kungl. domänstyrelsens medgifvande

till den föreslagna åtgärden. Om nu motiveringen är god och öfver-

jägmästaren funnit skäl förorda bifall, så är det ju sannolikt, att jäg-

mästaren till slut får sin vilja fram.

Att denna pröfning i tvenne högre instanser har både sina fördelar

och olägenheter, är säkert. Som största olägenhet vill jag räkna, icke

så mycket all den tidsspillan och alJt det improduktiva arbete, som lig-

ger i själfva skriftväxlingen, som fastmera den fara som ligger däri, att

frågor på detta sätt komma att särskådas och bedömas på afständ.

Hvad öfverjägmästare och domänstyrelse i hufvudsak ha att rätta sig

efter, blir nämligen akter och skriftliga uppgifter. Det kan tänkas fall,

— och i all synnerhet när saken rör sig om rena skogsfrågor, — då

det kan vara svårt nog att väl motivera en åtgärd, hvars lämplighet på

ort och ställe likväl ligger i öppen dag. Tegnérs bekanta påstående,

att »det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta», är icke allmängiltigt, ty

en klar tanke kan mycket väl uttryckas erbarmligen illa. Så goda ta-

lare äro vi sannerligen icke i gemen, att tungan alltid är en lydig tolk

för tanken, och ännu svårare kan det vara att framlägga en sak i en

kort och koncis tjänsteskrifvelse. I skrift framburna skäl tala aldrig så

klart som saken själf — eller också tvärt om, hvilket är lika illa, häri

ligger enligt mitt förmenande den största faran med all papperskontroll.

Då en centralförvaltning vill utöfva bestämmanderätt i detaljfrågor,

hvilka den enligt sakens natur omöjligen kan helt öfverblicka, förfaller

den lätt till en öfvervärdering af någon enda eller några få, alltid för-

handenvarande synpunkter och träffar sitt afgörande ensidigt efter dessa.

Såsom förut påpekats, är skogshushållningen för sin sunda utveckling

framför allt i behof af rörliga former.

Om man sålunda tryggt kan påstå att skogsskötseln på det hela

taget skulle vinna därpå, att större befogenhet till revirförvaltning i or-

dets egentliga mening tillades jägmästarna — frånsedt den uppryckning

och det ökade intresse, som en friare förvaltning af psykologiska skäl
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skulle tillföra kåren — , så är därmed icke sagdt, att distrikts- och cen-

tralförvaltningen sakna sina berättigade arbetsfält. Tvärtom! Först när

dessa myndigheter ej låta sig uppslukas af oväsentliga, löpande mål,

kunna de få tid att med oförtröttad kraft och vakenhet inspektera och

i stort sedt dirigera det hela och framför allt att ägna sig åt de likaså

stora som kräfvande uppgifter, hvilka närmast torde kunna sammanfattas

i begreppet skogspolitik.

Därest en reform i riktning mot friare revirförvaltning skall medföra

den åsyftade vinsten, måste emellertid hand i hand med densamma gå

en begränsning af revirförvaltarens arbetsfält. A ena sidan sålunda en

genomgripande revirdelning, å andra sidan en utmönstring från revir-

expeditionen af bestyr och åligganden, hvilka rätteligen ej höra dit.

Som synnerligen viktigt måste framhållas, att skogsstaten blir fullständigt

kvitt omsorgen om kronans byggnader och jordbruk. Man behöfver ej

ha sett mycket af göromålen på en revirexpedition eller på domänsty-

relsens skogsafdelning för att förstå, hvilken lättnad detta skulle inne-

bära. Jägmästaren saknar dessutom all speciell fackutbildning för att

omhänderhafva dessa angelägenheter, ty några timmars undervisning pä

Skogsinstitutet i agronomi och husbyggnadskonst kunna väl knappast

tagas med i beräkningen, och har, då han i regel ej idkar jordbruk,

icke heller någon praktisk erfarenhet därom. De uppgifter, som från

detta håll falla på jägmästaren, kännas nog därför ofta som en påtvingad

börda. Att under sådana förhållanden intresseslitningar lätt skola upp-

stå mellan kronans skogsbruk och jordbruk, är förklarligt. Detta är

desto mera att beklaga, som en närboende folkstock ofta är oumbärlig

för en kronoskogs skötsel och för tillgodogörandet af dess produkter,

oberäknadt att den synpunkten väl på det hela taget är att anse som

den rätta, att skogen är till för människornas skull och icke tvärt om.

Redan under nuvarande förhållanden, torde vi vara berättigade att

tillbakavisa påståendet att staten icke skulle ha samma behof af goda

skogsmän som de enskilda skogsägarna, men vi måste på samma gång

tillägga, att för att fullt utnyttja en duktig skogsmannakår bör staten

reformera sitt skogsväsende i riktning mot friare förvaltning inom min-

skade revir samt en bättre begränsning af tjänstemännens sysslor.

Återstår nu att närmare belysa de orsaker, hvilka enligt mitt för-

menande äro ägnade att lägga hinder i vägen för det tillvaratagande af

de bästa till buds stående krafter, hvaraf skogsstaten redan nu är i be-

hof samt troligen i en ej aflägsen framtid än bättre kommer att behöfva,
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De yttre konturerna för skogsmännens utbildning äro följande. Efter

en konkurrens bland medsökande, som under de senaste åren varit syn-

nerligen hård, inkommer den unge skogsmannaadepten på Ombergs eller

Klotens skogsskola. Han har då bakom sig en god studentexamen samt

vanligen ett eller annat års praktik inom skogsfacket. Någoji sådan

praktik är nämligen så godt som nödvändig för inträde vid skogsskola,

enär konkurrensen här som på de flesta andra områden ansenligt höjt

de verkliga inträdesfordringarna öfver de rent formella. Medelåldern vid

inträde på skogsskolan är enligt beräkning på de 3 senaste årens elev-

kurser 2 1 år.

Efter I års praktiska och teoretiska studier vid skogsskolan, 5 ter-

miners föreläsningar vid Skogsinstitutet samt däremellan tvenne somrars

praktiska arbeten på öfningspark får den unge skogsmannen utträda i

det praktiska lifvet. Efter minst i års^ väl vitsordad verksamhet inom

facket kan han slutligen af Kungl. Domänstyrelsen förordnas att vara

extra jägmästare på distrikt. Som sådan är han — i medeltal vid 26 års

ålder — omsider kompetent att i statens tjänst utföra de arbeten och

uppdrag, hvilka genom särskilda förordnanden blifva honom tilldelade,

samt att härför åtnjuta bestämda arvoden och tillräkna sig de s. k. me-

riter^ hvilka sedan allt framgent komma att spela en så stor roll vid hans

vidare fortkomst och befordran.

Då staten till främjande af landets privata skogsbruk förutom den

skildrade skogsmannautbildningen, den s. k. högre kursen, äfven sörjt

för inrättandet af en s. k. lägre kurs med afsevärdt kortare teoretiska

studier, och hvilken kurs icke berättigar till inträde i statstjänst, så inser

man, att staten genom denna anordning velat försäkra sig om de bäst

och grundligast skolade skogsmännen.

De omständigheter, hvilka hota att omintetgöra denna statens väl-

betänkta afsikt, äro icke heller att söka i förhållanden rörande skogs-

undervisningen, utan träda skogsmannen till mötes först efter hans ut-

träde i det praktiska lifvet. De ligga i det äfven från andra, vidt skilda

arbetsfält välkända missförhållandet, att på samma gång, som för inträde

i statstjänst kräfves en maximalt lång och dyrbar utbildning, stå de löne-

villkor — och därmed hela den lefnadsstandard — , som. staten bereder

sina tjänstemän, vida under dem, hvilka för samma yrkesskicklighet och

likartadt arbete beredas från privat håll. Jag tillåter mig att i detta

sammanhang citera några uttalanden gjorda i tidskriften »Svenska

Statsförvaltningens 1907. haft. 9 och 10, uttalanden, hvilka visser-

' En tillfällig förkortning af det s. k. praktiska året till hälften är enligt Kungl. Maj:ts

nåd. bref den 8 nov. 1907 medgifven under år 1908.
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ligen närmast afse förhållandena inom de centrala ämbetsverken, men

som dess värre ha full tillämplighet äfven inom skogsstaten.

»Vår praktiska och demokratiska tidsanda», läses på sid. 152 i

nämnda tidskrift, )har blekt den gloria, som förut följde med rang och

titlar och .som då kunde fresta dugande män att för dem offra något.

Det sociala anseende, som nu följer med en statsanställning, är ej längre

detsamma som förr. Hvad som numera skulle fresta någon att ingå i

statens tjänst, vore då den lön, som bjudes. Men huru det förhåller sig

med den saken, därom vittnar det köpslående om det intellektuella ar-

betet, som i löneregleringens tecken nu så länge pågått, pågått på så-

dant sätt och i sådan riktning, att staten på många håll far allt svårare

att fylla uppstående vakanser.

Det är ju nämligen ingen löneförbättring, som ifrågasattes, endast

en normering af lönerna i förhållande till den sjunkning i penningev^är-

det, som ägt rum sedan den tid, då de nuvarande lönerna fixerades.

Och då denna normering åtföljes icke blott af en förlängning af tjänst-

göringstiden, som redan i och för sig försvårar tillfället till nödvändiga

supplementsinkomster, utan till och med 2S.förbud för vissa supplements-

inkomster, blir resultatet det, att ifrågavarande normering, om den än

synes innebära en löneförbättring, i själfva verket blir en löneförsämring.

Saken är naturligtvis den, att unge män, som kostat på sig en dyr-

bar utbildning, för hvilken de ofta måst skuldsätta sig, draga sig för

den pauvre-honteux-ställning, hvari de riskera att komma genom att

ställa sig i kö såsom gradpasserare i statens tjänst.

Hellre gå de då i dens tjänst, som vet att tidsenligt betala den

kompetens, de förvärfvat, och det arbete, de kunna prestera. — — —
Huru skall det under sådana förhållanden gå? Jo, åt tjänstemanna-

banan komma två hufvudkategorier af folk att ägna sig: 1:0) personer,

som äga enskild förmögenhet, men sakna lust och förmåga till själfstän-

dig verksamhet och därför betrakta en statstjänst såsom ett lämpligt

tidsfördrif; och 2:0) personer, som sakna både förmögenhet och lust eller

förmåga till själfständig verksamhet och därför finna det för sin begåf-

ning lämpligt att underkasta sig Kungl. Majits nådiga tågordning. Och
allt färre komma de personer att blifva, som vare sig de äga förmögen-

het eller icke, låta staten exploatera deras lust eller förmåga till själf-

ständig verksamhet.»

En annan insändare, som bättre än den nyss citerade synes upp-

skatta den fasta inkomst (resp. pension) och i öfrigt trj^ggare ställning,

som åtminstone den ordinarie, med kungl. fullmakt försedde statstjänaren

åtnjuter, skrifver på sid. 183 i samma tidskrift som följer.
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»Det finns i våra dagar ingen möjlighet att försäkra staten om de

arbetskrafter, den behöfver, utan att betala de gällande prisen. Natur-

ligtvis finns det fortfarande betänksamma och försiktiga människor, som

lockas af den dryghet, som lär utmärka kronans kaka. Pensioneringen

är naturligtvis också en omständighet, som tas i vederbörligt betraktande

af dem, som föredra det säkra framför allt. Men det är uppenbart, att

när skillnaden mellan hvad staten betalar och hvad som förtjänas i en-

skilda företag når öfver en viss gräns, så verkar inte framtidsgarantien

längre.» — — — — — — — — — — —
Det citerade må vara nog. Det är bittra sanningar. Den största

faran för en sjunkande nivå bland statstjänarna ligger just däri, att till-

gången på behöfligt folk, därest man blott ser till numerären, alltjämt

är tillräcklig och kanske mer än tillräcklig. Af denna orsak springer

missförhållandet ej så starkt i ögonen, därigenom kan man blunda för

detsamma; man behöfver ej tänka på, att ett »naturligt urval» ständigt

arbetar till statsförvaltningens nackdel.

Att de påpekade missförhållandena i synnerligen hög grad måste

vara tillfinnandes just inom skogsmannayrket, därom tala vissa tid efter

annan skeende personförflyttningar ett nog så tydligt språk — förflytt-

ningar, genom hvilka staten till förmån för enskild tjänst får afstå en

efter annan af sina för duglighet och kunskap mera bemärkta tjänare.

Att uppdraga en detaljerad jämförelse mellan skogsmännens löner

i statens och i enskild tjänst faller utom ramen för denna uppsats. Knap-

past göres heller däraf behof, dessa förhållanden äro alltför väl bekanta

för det stora flertalet af denna tidskrifts läsare. Det må vara nog att

påpeka, att sådana fall ingalunda äro sällsynta, då ett sågverksbolag be-

talar en utexaminerad skogselev en årslön, som rätt betydligt öfverstiger

våra sämst aflönade ordinarie revirförvaltares.

Man kan nu invända, att driftiga skogstjänstemän nästan undantags^

löst göra sig afsevärda biinkomster på tillfälliga uppdrag och arbeten,

skogsindelningar, taxeringar, privat skogsvård etc. Detta är fullkomligt

sant, men tyvärr upphjälpes därigenom icke i ringaste mån just den

sak, hvarom här egentligen är fråga. Vid honoreringen af dessa till-

fälliga uppdrag förefinnes nämligen samma genomgående skillnad mellan

statens och de enskildas aflöningsskala, som vi bemärkt beträffande de

fasta lönerna. Privata uppdrag blifva därför alltid, vid i öfrigt jämför-

liga förhållanden, äfven afskogsmän, som alltjämt kvarstå i statens tjänst,

föredragna såsom varande de mest lönande. Bland statens på särskildt

uppdrag utförda arbeten har af sådana skäl en så stor och viktig grupp

som kartläggningen, taxeringen och afverkningsberäkningen af dess sko-

gar i praktiken nästan helt och hållet öfvergifvits af de erfarne skogs-
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tjänstemännen, hvilka i regel på annat håll tinna mera gifvande fyllnads-

inkomster.

Äfven om statens skogstjänstentän från olika håll veta att skaffa

sig en inkomst, som står i förhållande till deras duglighet och arbets-

för7någa, kvarstår dock det faktum, att i sådana fall åtskilligt af deras

bästa och mest intresserade arbete icke kominer statens utan privat skogs-

skötsel till godo. Det är häri, som det stora missförhållandet ligger.

Man må akta sig för att tro, att för staten gynnsammare förhållan-

den skulle vinnas genom att helt enkelt förbjuda jägmästarnas arbete i

privat tjänst. Innan de styrande taga ett sådant steg, fordrar klokheten,

att de noga undersöka, hur stor del af jägmästarnas hela inkomst, som

under nuvarande förhållanden verkligen kommer från statens lönefonder

eller från privat häll. Först efter en sådan utredning vet man, hur myc-

ket lönerna i medeltal måste ökas för att staten, utan att sänka jäg-

mästarnas lefnadsstandard, skall kunna stadga ett sådant arbetsförbud.

Försämrar man jägmästarnas redan nu i jämförelse med de privata

skogsmännens tr^-ckta ställning, återverkar detta med osviklig nödvän-

dighet till stor skada för statens egen skogshushållning.

Jämnviktsförhållanden af detta slag dikteras ej genom stadgar och

författningar, utan af en vida starkare makt, penningens, eller rättare

sagt värde-ekvivalenternas lag, hvilken kort och godt kan uttryckas så:

lika för lika. Den som betalar sin skogshushållning bäst, kommer där-

för alltid att ha de bäst skötta skogarna.

Statens löner äro, som vi veta, författningsenligt bestämda och löne-

tilläggen utgå likaledes efter vissa fastslagna beräkningsgrunder. Några

öfverraskningar vare sig angenäma eller oangenäma, äro alldeles uteslutna

för löntagaren. Det är sådana fasta löneskalor, oberoende af arbets-

kvalitén intill en viss minimigräns, som våra socialister sträfva att införa

inom yrkena i allmänhet. Farhågor ha yppats, huruvida ej denna form

af aflöning är ägnad att nivellera, ja, sänka yrkesskickligheten. För så

vida detta resonemang är riktigt, borde det emellertid ha en viss till-

lämplighet äfven beträffande statens egna löntagare.

För att om möjligt motverka den anmärkta olägenheten borde sta-

ren låta sig angeläget vara att genom rundligen tilltagna stipendier och

gratifikationer uppmuntra jägmästarna till specialstudier, resor och pre-

stationer i allmänhet, hvilka kunde tillföra statens skogshushållning nya

fonder af vetande och erfarenhet, kort sagdt föra den framåt. Under

innevarande år har liksom under de närmast föregående ett belopp at

2,500 kronor på kungl. domänstyrelsens förslag reserverats för detta

ändamål. Om denna summa skall delas på många händer, — år 1907

voro stipendiaternas antal g st\-cken, — blifva de särskilda stipendie-
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beloppen alltför obetydliga för att det åsyftade målet, att uppmuntra till

själfstudier, skall uppnås. Man kan säga, att skogsstatens stipendier

f. n. endast bereda möjlighet för en jägmästare att i visst studiesyfte

erhålla tjänstledighet, samt att de lämna någon penningehjälp för stu-

dierna i fråga. Xågon uppmmitran därtill innebära de däremot alldeles

icke, så länge stipendiaten själf nödgas tillskjuta en större eller mindre

summa af egna medel, på samma gång som han, därest han är extra

jägmästare, under tjänstledigheten får afstå hela sitt arfvode, ja, noga

räknadt, i vissa fall äfven skulle göra en liten meritförlust.

Till jämförelse kan omnämnas, att de normer, efter hvilka Stock-

holms stad beräknar storleken af resestipendierna åt sina ingenjörer äro

följande: 20 kr. pr dag, resekostnad och bibehållen aflöning. Sådana

stipendier utgå äfven åt yngre, från Tekniska Högskolan nyss utexami-

nerade ingenjörer, alltså åt personer, hvilka inom sitt fack icke besitta

större erfarenhet och skicklighet än en nyblifven extra jägmästare inom

sitt. Man skulle kunna tycka att synpunkter och rön till främjande af

statens skogshushållning borde vara lika mycket värda som sådana till

fromma för hufvudstadens gatuarbeten etc.

Man bör icke invagga sig i den föreställning, att skogsförsöksan-

stalten ensam är tillräcklig att föra skogshushållningen framåt. Frånsedt

den omständigheten, att möjlighet och uppmuntran till specialstudier och

resor skulle verka sporrande och höjande på skogsstatskåren i dess hel-

het, kvarstår det faktum, att vissa undersökningar icke alls eller endast

med stora svårigheter och kostnader kunna utföras af ett ambulerande

försöksväsen. Så är nämligen fallet, så snart en undersökning kräfver

täta, under en längre tid fortsatta observationer på en bestämd plats,

låt oss säga någonstädes i nordligaste eller sydligaste delen af landet.

I dylika fall är gifvetvis en på platsen bosatt skogstjänsteman rätte man-

nen för deras utförande. Den alltjämt ökade kunskap, skicklighet och

träning för sina uppgifter, som de fast anställda tjänstemännen i ett för-

söksväsen helt naturligt med tiden förvärfva, är dock icke tillräcklig or-

sak för att motivera ett genom förhållandena gifvet monopol för deras räk-

ning af skogsvetenskapliga undersökningar öfver hufvud taget. Med den

fåtaliga personal, hvaröfver Svenska skogsförsöksanstalten förfogar, måste

ett dylikt monopol helt säkert i längden verka hämmande på skogsveteu-

skapens allsidiga utveckling, helst därest assistenterna väljas och aflönas

med hufvudsakligt syfte att vara föreståndarens och botanistens arbets-

biträden.

Man kan ifrågasätta, huruvida ej i ett land med Sveriges ytstorlek

och på samma gång begränsade tillgångar lyckligare hade varit att ordna

försöksväsendet efter mönster t. ex. från Nordamerikas Förenta stater,
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d. V. s. med tillfälliga i stället för fasta medarbetare. Att döma af de

ståtliga, till stor del för det praktiska skogsbruket direkt tillämpliga re-

sultat, hvilka det amerikanska skogsförsöksväsendet på relativt kort tid

framlagt i 70 å 80 stycken s. k. Forest service bulletins, — somliga af

dessa verkliga små handböcker i sitt slag, — kan m^ed denna form af

försöksväsen, rätt skött, vinnas en större och allsidigare arbetsprestation

än med en fast försökspersonal.

Då vi nu emellertid ha att räkna med ett fast försöksväsen som en

fait accompli, kräfver klokheten, att det anslag, som skall vårda och

befrämja de skogsvetenskapliga intressena inom skogsmannakåren i ge-

men, ej reduceras till en ren obetydlighet.

Beträffande försöksväsendet frågar man sig, hvarför ej dess publika-

tioner kostnadsfritt utdelas till alla i statstjänst anställda skogstjänstemän.

Man kan förstå, att en sådan utdelning skulle kräfva en afsevärdt större

upplaga och till följd däraf något ökade trycknings- och distribuerings-

kostnader. Då emellertid hela nyttan af ett skogsförsöksväsen hänger

därpå, att dess resultat bringas till skogstjänstemännens samfällda känne-

dom för att i praktiken omsättas, borde staten själf sörja för att ifråga-

varande tryckalster nådde hela dess personal utan någon som helst kost-

nad från densammas sida.^ För att fortsätta jämförelsen mellan svenskt

och amerikanskt försöksväsen kan omnämnas, att i Förenta Staterna

hvarje yrkesskogsman, han må nu vara i statens eller enskild tjänst på

anfordran gratis får sig tillsänd en begärd skogsafhandling. För öfrigt

är salupriset på dessa statspublikationer mycket lågt, i medeltal endast

10 ä 20 cent.

Sist på önskelistan anteckna vi slutligen: fria resor för statens skogs-

tjänstemän till Skogsvårdsföreningens vårmöten och exkursioner. Dessa

sammankomster — i all synnerhet exkursionerna — måste anses vara i

så hög grad skogligt bildande, att ett årligt anslag på låt oss säga 7 å

8,000 kronor för att sätta de medlemmar af kåren, hvilka så önska, i

tillfälle att med ringa kostnad besöka dem, ingalunda kan anses vara

bortkastade penningar. Man bör observera, att ett par större skogs-

bolag redan funnit det vara med sin fördel förenligt att på detta sätt

sörja för sina tjänstemäns fortsatta utbildning och intelligensstimulation.

Knappast kan väl heller det välgörande inflytande öfverskattas, som ett

sammanträffande med yrkeskamrater från skilda delar af landet måste

' Detta önskemål är f. n. närmast af principiell natur. Så länge Skogsförsöksanstal-

tens publikationer ingå i Skogsvårdsföreningens Tidskrift, komma de nämligen samtliga skogs-

tjänstemän till godo, då man ju kan förutsätta, att dessa i hvarje fall hälla sig med landets

största skogstidskrift.



64 EDW. WIBECK.

ha framför allt på personer, hvilka lefva under så ensliga och afstängda

förhållanden, som en stor del af våra skogsmän eöra.

Som tolk för den uppfattning och de önskemål, hvilka besjäla

flertalet af statens skogsmän, har jag i det föregående sökt skissera de

vägar, hvarpå man torde vara tvungen att gå för att allt fortfarande

hålla kåren på höjden af fackkunskap och duglighet. Med det nära

samband, som nödvändigtvis råder mellan människan och hennes arbete,

blifva dessa vägar på samma gång de medel, hvilka säkrast, ja ensamt,

föra till en kraftig utveckling af landets hela skogshushållning.

Beträffande skogstjänstemännens aflöningsförmåner äro, som vi alla

veta, denna fråga i allra högsta grad aktuell. De löneskalor och be-

stämmelser i öfrigt rörande skogsstatens arbetsvillkor, hvilka innevarande

års riksdag torde komma att fastslå, blifva efter allt att döma, norme-

rande för kårens hela lefnadsstandard för många år framåt.

Man må säga att den uppfattning, som ställer en persons arbets-

effekt och lön i direkt förhållande till hvarandra, är krass och vittnar

om ringa tro på människorna. Helt visst är icke heller satsen sann un-

der alla tänkbara omständigheter, men väl i de allra flesta fall. Ju när

mare till hands jämförelser med andra ligger, desto starkare verka alltid

förhållandena till att göra satsen bokstafligen sann. För statens skogs-

män gör sig en dylik jämförelse snart sagdt af sig själf tack vare be-

fintligheten af en stor privat skogsmannakår inom landet. Som ytterli-

gare en »ursäkt», hvarför statstjänarne kunna önska en löneskala, som

ej understiger de privata skogsmännens, må gälla det faktum, att pen-

ningen, som kan bytas i nästan alla tänkbara värden, äfven kan bytas

i rent intellektuella sådana. En högt aflönad skogsmannakår har därför

all förutsättning för att tillika blifva en kunnigare och erfarnare kår än

en svagt aflönad sådan.

Det är onekligen med en viss oro, som man, hvad beträffar skogs-

statens lönefråga, emotser hvad framtiden månde bära i sitt sköte. Hvar-

ken det af löneregleringskommittén, eller af Domänstyrelsen framlagda

förslaget och slutligen icke heller den lönestat, som Kungl. Maj:t i årets

statsverksproposition framburit, innebär i dess helhet sedt något egentligt

systemskifte, utan torde snarast komma under rubriken »normering efter

fallande penningevärde». Betänkligheter ha likaledes yppats, huruvida

de föreslagna restriktionerna i skogstjänstemannens verksamhet på privat,

arbetsfält verkligen äro lyckliga samt ägnade att försäkra staten om eti;

större och bättre arbetskvantitet.



SVNPUXKTER OCH ÖXSKEMÄL BETRÄFFANDE ARBETS- OCH LÖNEVILLKOR. 65

Då någon tendens till minskning af extra-ordinarie-systemet icke

förmärkes inom skogsstaten utan tvärtom, är det af synnerlig vikt, att

goda lönevillkor beredas de extra tjänstemännen. I egenskap af assi-

stenter på revir eller med särskildt uppdrag (utsyning, afdikning), såsom

amanuenser, skogstaxatorer, biträdande jägmästare, t. f. revirförvaltare

o. s. v. äro i statens tjänst extra jägmästare mot arfvode anställda till

ungefär lika antal som ordinarie skogstjänstemän.

Som skäl, hvarför de extra jägmästarna med rätta kunna önska en

någorlunda anständig bergning. står i främsta rummet det faktum att

extra-ordinarie-tiden för statens skogsmäyi ingahinda har karaktären af
en hastigt öfvergående period. Den är tvärtom den tillvaro, hvarunder

de genomlefva en stor del — i inånga fall den största — af sin bästa

mannaålder, det är såsom extra tjänstemän de oförvägnare gifta sig och

bilda familj.

Att detta mitt påstående ej innebär någon som helst öfverdrift, fin-

ner man lätt af följande siffror, sammanställda ur »Matrikel öfver

Kungl. Domänstyrelsen och Skogsstaten år 1906». Medeltalen,

som gälla ordinarie öfverjägmästare och jägmästare, visa dels ifråga-

varande tjänstemäns ålder vid erhållandet af deras första ordinarie tjänst,

dels det antal år, hvarunder de dessförinnan gått såsom extra jägmästare.

Talen belysa äfven skillnaden mellan befordringsförhällandena inom de

5 norra (Luleå, Skellefteå, Umeå, Mellersta Norrlands och Gäfle—Dala)

och de 5 södra (Bergslags, Östra, Västra, Smålands och Södra) distrikten

samt mellan förr och nu (resp. tiden till och med samt efter år 1900).

Medelålder vid Medelantal år

erhållande af såsom extra

första ordinarie jägmästare

tjänst

Alla y^V^ år 1900 utnämnda (60 st.) .• 37, 01 år 13,41 är

> efter » » » (36 ,
) 39,64 » 15,25 »

Alla före år 1900 i de ,5 norra distrikten ut-

nämnda (34 st.) 35,94 » 12,18 »

Alla efter år 1900 i de 5 norra distrikten ut-

nämnda (20 st.) 36,95 » 11,95 *

Alla före år 1900 i de 5 södra distrikten ut-

nämnda (26 st.) 38,09 » 15,04 »

Alla efter år 1900 i de 5 södra distrikten ut-

nämnda (16 st.) 43,00 » 19,3: >
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Siffrorna visa oss, att en skogsman i statens tjänst kan hoppas att

nå ordinarie befattning i södra Sverige vid 43 års ålder och efter att

19 å 20 år ha fört en extra jägmästares mer eller mindre osäkra existens

samt i norra Sverige vid 37 års ålder och efter 12 års extra jägmästare-

tid. De visa oss vidare det synnerligen nedslående förhållandet, att be-

fordringsutsikterna på senare tid högst betydligt försämrats.

Då så är fallet samt då omkring 100 stycken extra jägmästare f. n.

arbeta i statens tjänst för att där omsider nå befordran till ordinarie

platser, — ligger det tvifvelsutan en viss fara uti, att, såsom nyligen

vid ett par tillfällen skett, söka athjälpa bristen på skogstjänstemän ge-

nom att i aktiv tjänst kvarhålla äldre, pensionsberättigade sådana. Så

lifligt man än kan beklaga, att statstjänare, hvilka ännu besitta god ar-

betskraft, öfver hufvud taget skola behöfva att vid en viss ålder afträda,

måste man likväl göra den reflexionen, att undantag från dessa lagbe-

stämmelser äro ägnade att verka afskräckande på de yngre krafter, hvil-

kas befordringsutsikter därigenom minskas. Bland de i statstjänst an-

ställda och aflönade extra jägmästarna, nå under innevarande år ej

mindre än 15 stycken en lefnadsålder af 36 år och därutöfver och borde

sålunda kunna anses mogna att när som helst öfvertaga en ordinarie

plats. Närmare utfördt är åldersfördelningen i denna äldsta extra jäg-

mästaregrupp följande:

36—40 år g st.

41—45 » 4 "

46—50 » I »

51—55 » I "

Summa 15 st.

Det är ej underligt utan tvärt om helt naturligt, att en efter annan

af de äldre extra jägmästarna med slika befordringsutsikter för ögonen

efter att många år ha stått i statens tjänst slutligen tröttnar på den långa

väntetiden samt ställer sin samlade erfarenhet till länens eller ännu hellre

till den privata skogsskötselns förfogande.

En detalj i de ordinarie tjänstemännens löner, hvilken spelar en

viss roll för de extra jägmästarna, är storleken och fördelningen af tjänst-

görings- och resepenningarna, hvilka som bekant i regel utgöra vikariens

hela lön. Måhända möter det vissa svårigheter att härvidlag finna en

lycklig, rättvis lösning, men önskligt vore förvisso, att tjänstgörings- och

resepenningarna fördelades icke lika på årets alla månader, utan med

större belopp undef de sommarmånader, då de mest depensiva uteför-

rättningarna och resorna förekomma. Då en vikarie emottager ett för-

ordnande under denna tid och därunder kanske blir tvungen att förrätta
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samtliga utsyningsarbeten för året, står hans godtgörelse i form af rese-

och tjänstgöringspenningar vanligen ej i rimligt förhållande till utgifterna

i tjänsten. Exempel på en dylik olikformig fördelning af tjänstgörings-

penningar ha vi redan vid de allmänna läroverken, där hela årets tjänst-

göringspenningar utgå för den tid, hvarunder undervisningen pågår. Att

så icke äfven är fallet åtminstone vid Kungl. Skogsinstitutet, kan blifva

till en uppenbar orättvisa gent emot därstädes vikarierande lärare.

Med tanke på de mäktiga och långvariga återverkningar på landets

skogshushållning, som de blifvande lönebestämmelserna komma att få,

huru de än må utfalla, kan man ej annat än på det lifligaste önska, att

det slutliga afgörandet skall präglas af en full realpolitik.

Några medel att höja afkastningen från statens skogar.

ISIed intresse har jag tagit del såväl af jägmästaren H. Nordenadiers

inlägg med ofvanstående öfverskrift i tidskriftens i:sta häfte för 1908 som
af diskussionen rörande allmänna skogars indelning.

Något mera grundligt eller vidlyftigt uttalande i dessa frågor känner

jag mig icke kallad att göra. Men för rättvisans skull ville jag göra ett

par korta tillägg.

Att afkastningen från statens skogar skulle kunna höjas genom att

lämna revirförvaltarna större frihet och således icke nödga dem att följa en

måhända mindre lämplig hushållningsplan, må ju vara sannt. Man bör

dock icke gå till en annan ytterlighet och anse, att en hushållningsplan alls

ingenting tjänar till. Utan instämmer jag med jägmästaren H. Petterson

däruti, att »hur väl revirförvaltaren känner sina skogar, har det utan tvifvel

sin mycket stora betydelse, att hvarje skog minst hvart 20:de år öfvergås

med en systematisk rekognoscering, hvarvid antecknas allt, som under

perioden bör göras med de olika bestånden». På de enskilda skogar, som
äro väl skötta, torde timmerräkning och taxering äga rum och afverknings-

beräkning uppställas enligt regeln hvart io:de till 2o:de år. Icke ens dessa

skötas således alldeles efter förvaltarens tillfälliga godtycke. Likaså måste

man med jägmästaren Wilh. Ekman hålla på att, om större frihet skall

lämnas förvaltaren, måste han känna sina skogar fullständigt, hvilket nöd-

vändiggör minskning af revirens storlek och kanske äfven ökad inspektion.

Rättvisligen bör man erkänna, att någon större »apparat med mer eller

mindre onödiga skrifvelser» icke behöfver sättas i gång för att få ändring

i en hushållningsplan. Jag har t. ex, på ett par skogar besparat hyggen
och i stället uttagit annan skog till försäljning endast genom en anteckning
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i utsyningsförslaget med obetydlig motivering, hvilket godkänts af kungl.

domänstyrelsen. På ett par andra skogar har jag på samma enkla sätt

fått till försäljning iitstämpla icke allenast hyggen i förskott, utan äfven

öfverårig skog, som alls icke varit afsedd att afverkas under indelningsperio-

den. Förslag om berednings- och gallringshuggningar utan plan har jag

fått godkända utan någon motivering. Och det har väl äfven händt, att

jag någon gång kan ha huggit upp rensnings- eller hjälpgallringsvirke eller

gjort en mindre stämpling af ståndskog, ehuru sådant icke varit i utsynings-

förslaget upptaget, utan att jag därför fått någon anmärkning. Att före-

slagna virkesbelopp vid stämplingar behöft öfverskridas har också förekom-

mit. Jag tror därför för min del att, om en öfverjägmästare sagt, att

intet träd finge huggas utan domänstyrelsens särskilda tillstånd, så har det

varit han och icke domänstyrelsen, som satt formen framför saken.

Förslaget att utarrendera jordbruk utan rätt till husbehofsvirke, kan

möjligen förtjäna att tagas i öfvervägande för somliga trakter, dock torde

det icke därför vara nödigt att undantaga all utmark från arrendena.

Slutligen torde kunna framhållas, att det visserligen är mycket bra. att

man söker tillvarataga allt småvirke så mycket som möjligt genom rens-

nings- och gallringshuggningar eller genom beståndsbehandling, som den

moderna termen lyder och som kan vara hvad som helst, men någon större

ökning i inkomsterna kan dock icke annat än i vissa orter därigenom er-

hållas, emedan utgifterna på samma gång ökas alltför mycket. Ökning i

inkomsterna måste nog beredas företrädesvis genom att afverka mera timmer,

där sådant skäligen kan låta sig göra. Att så kan ske på många af statens

skogar är väl ganska antagligt. Ännu mera torde sådant vara behöfligt på

de ecklesiastika skogarna, men det möter ju större svårigheter att få be-

handla dem på lämpligaste sätt, efter som afkastningen skall gå åt många
olika håll. Andra förhållanden skola väl delvis inträda för dessa, sedan

prästerskapets löneförhållanden hunnit på nytt ordnas.

t J. E. Kinin (III.
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Skogsbotaniska och skogszoologiska medde=
landen från reviren.

'

I. Iakttagelser från Säfsnäs socken i Dalarna.

Nedanstående korta anteckningar angående inom Sä/h/äs sorken i syd-

västra Dalania anträffade parasitsvampar, hafva gjorts under en 4 månaders
förrättning därstädes förliden sommar.

Ehuru tiden tyvärr ej tillåtit några närmare detaljundersökningar, hafva

dock alla anträffade sjukdomsfall här medtagits för att få en så vidt möjligt

fullständig tablå af å sagda ort förekommande trädsjukdomars utbredning.

Taplirina bctuUua, Rostr. ; mycket allmän å Betula odorata.

Taphrina cpipliylla, Sadebeck; enstaka exemplar å Alnus incana.

Taphrina Tosquinetii, Westendorp ; mycket allmän, i synnerhet på yngre

buskar af Alnus glutinosa.

Venturia dendrifica, Wallr.; anträffad i medio af juli å blad af odlade

äppelträd.

Hypoderma sidcigeniim, Rostr.; flerstädes å 5— 1 o-åriga tallbuskar.

Phacidiiim iufestaiis, Karst. ; i stor mängd å en del hyggen. Flerstädes

voro ända till 30 %" af de 4— i o-åriga tallplantorna angripna. En närmare
undersökning visade, att angrepp af Svarta tallbastborren [Hvlcsiiins ata)

framkallat en predisposition. A de plantor, där insektangreppen, bvilka alltid

sutto i själfva jordytan, ej förorsakat något större sår, saknades nämligen

svampen. Att ej snön varit primärorsak, framgick redan innan insektan-

greppen upptäcktes af de svampangripna skottens oregelbundna lägen, hvar-

vid friska och sjuka sutto om hvarandra samt en del angripna så högt, att

snön ej torde hafva täckt dem. På grund af mängden dödade och sjuka

plantor måste rödjning och hjälpkultur företagas till en afsevärd kostnad.

Dasyscypha Willkommii, R. Hart. ; ej anträffad, ehuru en mängd lärkträd

(10— 20-åriga) undersökts.

Dasyscypha calycina, Schum. ; talrika sår — oftast å »oväxtlig» gran —

,

men ingenstädes fruktskålar.

Chiyso77iyxa abielis, Unger; sällsynt, endast å yngre granbuskar.

Chrysomyxa Ledi, de Bary; uredosporer rikligt å Ledum palustre, öfriga

stadier ej anträffade.

Gymnosporangium juniperimun, L. ; teleutosporer i slutet af maj å enstaka

enar, j^yknider mycket rikligt i juli å rönnblad.

' I haft. 6— 7 af denna tidskrifts fackupplaga för år 1907 sid. 193, väckte Edw.
Wibeck förslag till gemensamt upplysningsarbete rörande Sveriges skogsträd och deras

sjukdomar. På grund häraf riktade Redaktionen till tidskriftens läsare en uppmaning att

under den förflutna sommaren påbörja anteckningar i hithörande frågor. Ännu hatva visser-

ligen helt fä bidrag influtit, men påbörjas likvisst redan nu en serie meddelanden, och hoppas
Redaktionen att till ett annat år fa påräkna större intresse för dylika uppgifter. Red.

Skogsvårdsföreningens Tidskrift, igoS. Fackuppsatser. f
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Mclampsora piiiilorqiia, Braun; aecidiestadiet anträftadt å en 20-årig tall.

Pciidermiiun pini (Willd.) Kleb. ganska allmän. I genomsnitt torde dock

högst 10 ^ af tallkubikmassan vara angripen.

Polyporus betuliniis, Bull; allmän, antagligen endast saprofyt.

Polvporns Pini, Thore; sällsynt. En parasitticka anträffad.

Polyporiis Abietis, Karst.; sällsynt. Två parasitexemplar å gran funna.

Polvporns Pi?iicola, Svv. ; allmän som saprofyt å granstubbar och vindfällen.

A en dubbeltall, där ena stammen borttagits vid beståndets gallring, an-

träffades en dylik ticka V2 nieter ofvan afskärningsytan. Tallen företedde

ännu (c:a 6 år efter gallringen) ett friskt utseende. Växtplats 450 m. ö. h.

Polv/ionis radicipcrila, Hartig; inga fruktkroppar, men rötskadad ved an

träffad h. o. d. å granstubbar — företrädesvis å fuktiga, lerhaltiga växtplatser.

E. Hcdeiiia/ui-Gadc.

2. Iakttagelser från Småland och Öland sommaren 1907.

Observationer öfver parasitiska svampar pä träd och buskar.

Brakvedsrost {^Piiccinia coronata, Cda) : Östbo och Västbo härad

(Smal.), juli, brakvedsbuskarnas blad i ringa grad angripna nästan öfverallt.

Krusbärsrost {Pnrcinia Pringsheimiana Kleb.): Östbo och Wästbo härad

I Smal). ju'i och juli, krusbärabuskarnas blad och frukter i allmänhet svagt

angripna, tillsynes dock något starkare än föreg. år.

Vinbärsrost iJMicropuccinia Ribis DC): Wernamo sn. (Smal.), början

af september, ymniga angrepp på blad af vinbärsbuskar i en enstaka trädgård.

Slånrost {Micropucrinia Pruni, Pers.): Boda sn. (ÖL), augusti, slånbuskar-

nas blad starkt angripna, somliga buskar däraf helt röda.

Rönnens hornrost [Gvmuosporaugiiim jiiiiipcrinnm, L.): Östbo och Västbo

härad (Smal.), allestädes tämligen rikligt, aecidier ännu i juli outvecklade;

Boda sn. (Öl.), augusti, riklig på rönn, men ännu ymnigare på oxel.

Apelrost [Gymnosporanginm tremelloides Braun): Hånger s:n (Smal.), juli,

sparsamma angrepp på blad af äppelträd.

Hagtornsrost {Gvtntiosporangitim clavaiiiforme, Jacq.): Hånger sn. (Smal.),

juni och juli, riklig på blad, bladskaft och frukter af hagtorn.

Sälgrost [Mclampsora saliciua, Léveillé): Östbo och Västbo härad (Smal),

juli, enstaka angrepp h. o. d. märkbara på blad af sälg och viden.

Poppelrost {Mclampsora populina, Jacq.): Hånger sn. (Smal.), juli, en-

staka angrepp på pyramidpoppel.

Häggens rödrost [P/icrinastrnin Padi, Kunze & Schm.): Östbo och

Västbo härad (Smal.), mycket allmän och i ej ringa grad skadegörande på

grankottar.

Tallens törskatesvamp [Pcridemuvm Pini (Willd.) Kleb.): Boda sn.

(ÖL), allmän och ansenligt skadegörande.

Granrost [Chrvsomv.xa Abietis, (Wallr ) Unger): Vrigstad sn. (SmåL), juli,

fläckvis ymnig i blandskog af unggran och björk, somliga granar med alla

årsskotten gula; Tutaryd sn. (SmåL) och Boda sn. (ÖL), h. o. d. starkt an-

gripna granar observerade.
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Granrost [C/iiysonnwa Lidi, de Bary) : Boda sn, (Öl.) h. o. d. starkt

angripna, helt gula unggranar, aecidier mogna i början af augusti.

Steretim frusUdosum. Pers. : Hånger sn. (Smal.) observerad i ekstubbar.

Mögelticka [Pohporus raporarius, Pers.): Boda sn. (Öl.) iakttagen fler-

städes å vindfällda granar.

Svafvelticka [PoWporus sulfiircns, BuU.^: Karda sn. (Smal.), juli månad,

fruktkroppar funna i grenbrottet på en lefvande bokstam.

Pohporus Pinicola, Sw. Östbo och Västbo härad (Smal.); Boda sn. (Öl.),

allmän saprofyt å barrträdsstubbar: å Boda krpk (Öl.) äfven tillsynes orsa-

kande stambrott på lefvande granar.

Rotröta {Pohporus radicipetJa, Hartig^ Rostr.\- Boda sn. ^^Öl.). mycket

skadegörande på gran, ofta orsak till trädets kullblåsning.

Pohporus connatus, Fr.: Jälluntofta sn. Smal), observerad å enstaka bo-

kar, i gamla Nectria-sår å stammen.

Pohporus betuUnus. BulL: Östbo och Västbo härad ^Smål.), allmän på

björk, mest i fuktiga lägen.

Fnöskticka \Pohporus fomeutarius, L.): Östbo och Västbo härad (Smal.),

flerstädes allmän å björk och bok.

Eldticka [Pohporus igniarius, L.): Vernamo sn. (Smal.), observerad å

bokstam.

Tallens tickröta {Pohporus Pirii, Thore': Boda sn. (01), ytterst riklig

och mycket skadegörande på gammal tallskog.

Taphrina Pruni. Fuckel: Hånger sn. (Smål.\ ytterst allmän å hägg, ^/a

ä 2
3 af alla bären förstördes däraf : Unnaryd sn. ^^Smål.\ observerad äfven å

plommonträd.

TapJinna Rostrupiana. Sadeb. : Boda sn. ^ÖL), ytterst riklig på slån, hvars

frukter till ^j. ä ''a blefvo förstörda däraf.

Taphrina amentonun, Sadeb.: Boda sn. (ÖL), flera angripna kottar på

planterad gråal observerades.

Amerikanskkrusbärsmjöldagg {Sphcerotheca mors uvcp, (Schwlin ) Berk.)

:

Hånger sn. (Smal.), krusbären i 2 st. trädgårdar blefvo helt förstörda däraf.

Stamkräfta {Xfcftla difissima, Tulasne^ Östbo och Västbo härad

(Smal.), tämligen allmän på bok, stundom, så t. ex. på enstaka platser i

Hånger, Jälluntofta, Unnaryd m. fl. socknar äfsevärdt skadegörande genom

att ungbokarna däraf deformeras.

H äggens gnXsVoxi {Pohsiigma ochraceum, Wahlenb.): Hånger sn. (Smal.),

tämligen allmän på blad af hägg.

Rhvtisma acerinum, Pers.: Boda sn. vÖl), augusti, 3 st. spetslönnar myc-

ket starkt angripna, hela löfverket syntes missfärgadt. Tvenne närbelägna

sykomorlönnar voro alldeles fria från angrepp.

Lärkkräfta v^^-^r.>vi/)//<7 Willkommii, Hart.): Tutaryd sn. ^Smål.\ svampen

inkommen för några få år sedan, har redan hunnit våldsamt angripa nästan

alla lärkträd på Förarps kronopark, hvilka därigenom synas gå sin under-

gång till mötes. (Boda kronopark. Öl., synes ännu vara helt fri från denna

svamp).

Grankräfta {Dasyscvp/ia rahci/uj, Schum.): Östbo och Västbo härad

(Smal.); Boda sn. \Ö\.), allestädes allmän å gran och tall.

DasYscvpha subtilissima, ^Cooke), Sacc. : Tutaryd sn. (Smal.), förekommer

rikligt på tysktallar å Förarps kronopark.
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ObseToalioncr öfver skadeinsekter.

Ekvecklaren {Tortrix viridana, L.): Östbo och Västbo härad (Smal.)

mycket skadegörande å ek, som i Hånger, Eurseryd och Sandvik socknar

flerestädes stod helt aflöfvad i kronans öfre delar. — Vecklarefjäriln svärmade

i Hånger sn. den 14 juli, lifligast kl. 3—6 e. m. Den fågel, som mest

synes bidraga till ekvecklarens utrotande, är sädesärlan.

Rullviflar och bladskärareviflar voro i Östbo och Västbo härad

(Smal.) ytterst allmänna å yngre björk (allra mest i Burseryd sn.), hvars

kronor därigenom stundom syntes något deformerade. Viflarna äfven obser-

verade å hassel och (planterad) annbok.
Edivard Wibeck.

3. Iakttagelser från spridda delar af landet sommaren 1907.

Obserfatiojiet öfver parasitsvampar å skogsträden.

Granrosten [Clirysomvxa Ledi, de Bary). Aeciderna af denna svamp

å gran, hvilka i allmänhet uppträda sparsamt, tyckas under den gångna

sommaren förekommit rätt allmänt enligt mångas iakttagelser. Sålunda för-

täljes att de flerstädes i Södermanland dragit uppmärksamheten till sig. Å
kronoparken Sörby, nära Larslunds järnvägsstation, har sålunda ett rätt stort

område varit angripet enligt muntUg uppgift af jägmästaren G. de Bro en.

I enlighet med af länsjägmästare Erik G. Noreen insändt prof har svampen

bland annat iakttagits å ett tunnlands areal å samtHga granar.

I Gästrikland var svampen allmän, särskildt å Ofvansjö kronopark,

hvarest aecidierna voro mogna vid Skogsvårdsföreningens exkursion å parken

den 28 augusti.

PliasidiiiiH infeslans, Karst., som ju alltid är allmän å tallplantor i Norr-

land och Dalarna, har jag under den förflutna sommaren funnit ymnigt upp-

träda i Älfdalens och Särna socknar i Dalarna. I såddrutor å Älfdalens

kronopark syntes dess skadegörelse vara ganska allvarsam. I många såddrutor

voro alla eller nästan alla plantor angripna eller dödade tillföljd af svampen.

Andra såddrutor kunde däremot vara alldeles fria från smitta.

I öfrigt förbigås här svampskador, som äro allmänna och förekomma

nästan i hvarje skog. I stället meddelas några iakttagelser öfver svampar

till familjen TapJirinacecc.

Annbokens hexkvast {Taphrina Carpini, Rostr.) har påvisats mig af

G. Indebetou å en planterad annbok vid Forssa i Östra Vingåkers socken,

Södermanland. Endast en enda större hexkvast fanns på trädet. Som denna

hexkvast förut ej torde observerats norr om Skåne, återgifves här en bild af

exemplaret från Forssa (se fig. i).

Masurbjörkens hexkvastar, förorsakade af Exoascus Inrgidns, Sadeb.,

förekomma flerstädes vid Tostarps by, strax söder om kronoparken Tönner-

sjöheden, Tönnersjö socken, Halland.

Glasbjörkens hexkvastsvamp [raphina betnlitia, Rosix.), som är vida

vanUgare än den förra, har jag från sommarens resor antecknat från Mörk-
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hulta i Östra Vingåkers socken och St. Djulö i St. Malms socken, Söder-
manland.

Taphriva Ccrasi, (Fuckel) Sadeb., som förorsakar stora, glesa hexkvastar å
körsbärsträden, förekommer på ett flertal exemplar af Pmnits arium vid
Blockhusudden å Djurgården. Den iakttogs också i slutet af juni flerstädes

på sluttningarna af Billingen i närheten af Skultorpa nabbe.

Å
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Fot. Gunnar Schotte, juni 1907.

Fig. 2. Hexkvast å lönn.
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Vid SkultoqD i Västergötland iakttogs tvenne lönnar, rikt besatta med
samma slags hexkvastar. Det ena trädet var här nästan förstördt. Utmed
vägen vid Broddetorp.. ej långt från Hornborgasjön, funnos också samma
hexkvastar. Dessa hexkvastar på lönnen hafva i allmänhet ansetts mycket
sällsynta, hvarför här återgifves en bild af vid Mörkhulta insamlad dylik

hexkvast (se fig. 2).

Hvitbarriga tallar.

Under förliden sommar påträffade jag tvenne tallar med gulhvita barr,

som torde vara värda ett särskildt omnämnande. Den ena, omkring 3 m.

hög, förekom å Älfdalens kronopark väster om vägen till Särna. Den andra

tallen, ej fullt 2 m. hög. iakttogs på Säma sockens besparingsskog.

Dessa tallar äro synbarligen motstycken till den gran, som af Henrik
Hesselman utförligt beskrifvits i första häftet af tidskriften för år 1907.'

Sådana tallar kanske i själfva verket ej äro så sällsynta meddelaren

har förut iakttagit en dylik, c:a 2 meter hög tall å kronoparken Tönnersjö-

heden i Halland), men uppgifter om den äro mycket sparsamma i litteraturen.

Beissner^ omtalar i sin stora monografi öfver odlade barrträd en form

Pimis silvestris variegata. Hört.

Hempel och Wilhelm 5 omnämner äfven en var. variegata, hvilken

skulle förekomma vild och bland normalt färgade barr äga hvita eller i grönt

och hvitt schatterade barr.

Närmare uppgifter om sådana tallar har jag däremot förgäfves sökt i

litteraturen.

Gunnar Schotte.

' Material för studiet af skogsträdens raser. i. Gran med föesenad klorofyUbildning.

- Handbuch der Nadelholzkunde. Berlin 1S91.
' Die Bäume und Sträucher des Waldes. Wien.
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LITTERATUR.
Skogsskötsel.

H. HAUSRATH. Der deutsche Wald. Leipzig 1907. 130 sid., 15 fig.

och 2 kartor. Pris bunden 1,25 mark.

På B. G. Teubners förlag i Leipzig ha en följd af år utgifvits ett större

antal smärre, populärt skrifna små arbeten under den gemensamma titeln:

»Ans Natur und Geisteswelt». N:r 153 af dessa gifver en öfverblick öfver

de tyska skogarnas utbredning, betydelse och värd.

I sju skilda kapitel afhandlas: Skogsarealen och dess förändring (efter

Endres' Forstpolitik) ; de olika trädslagen i de tyska skogarna (med tvenne

intressanta kartor öfver trädslagsfördelningen år 1300 och år 1900); bestånds-

former och skogsbrukssätt; den historiska utvecklingen af äganderätten till

skogarna; skogarnas betydelse för befolkningen; skogens indirekta nytta; vår-

den af skogens skönhet.

Det lilla arbetet är naturligen ej afsedt att gifva något direkt nytt för

fackmannen. De väl valda bilderna skola dock komma honom att med in-

tresse bläddra igenom den. — Ofta har recensenten hört förfrågningar efter

något mindre arbete, som lämnar en kortfattad redogörelse öfver tyska skogs-

förhållanden. Såsom sådant kan ifrågavarande ej nog rekommenderas.

G, Sch.

A. FRÖN. Foréts, Päturages et Prés=Bois (Économie sylvo-pastorale)

Paris 1907. 170 sid., 47 fig. Pris bunden 1,50 fr.

Ifrågavarande arbete, som tillhör serien »Encyclopédie des connaissances

agricoles», är liksom det ofvan anmälda en kortfattad och populärt skrif-

ven, rikt illustrerad skildring öfver skogsförhållandena i Frankrike och där-

med sammanhängande frågor.

Man finner i bokens första del redogörelse öfver skogarnas betydelse,

de viktigaste skogshushållningsreglerna m. m.

I andra delen talas om skogbeväxta betesmarker och ängar, om medel att

förbättra betet och om betydelsen af én bättre hushållning i hithörande frågor.

Den tredje delen behandlar orsaken till vissa kala markers ödeläggelse

samt medel för att åter sätta dem i skogbärande tillstånd genom plantering etc.

I ett tillägg skildras vildbäckars och laviners skadegörelser samt beskrif-

vas medel för deras bekämpande.
För den, som önskar en kortfattad orieterande skildring af franska skogs-

förhållanden kan detta arbete varmt rekommenderas. Det utgör i viss mån
en pendang, ehuru något utförligare, till det ofvan omtalade arbetet om de

tyska skogarna. G. Sch.

Skogsteknologi.

ALEXANDER von ENGEL. Österreichs Holzindustrié und Holzhandel.
Wien 1907, 2 delar om sammanlagdt 776 sid. och 213 fig. Pris 15 kr.

Det torde vara mindre vanligt att en industriidkare helt tvärt slår sig

lös från sitt arbete och hängifver sig åt nedskrifvandet af alla de erfaren-
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heter han gjort under sitt skiftningsrika lif. Så har emellertid Alexander
von Engler handlat. Engler har först sysslat med att i sina fabriker förädla

virket ej blott till plank, bräder o. d. utan i betydligt högre grad. För om-
kring 25 år sedan utgaf han en beskrifning öfver Ungerns träindustri och
trähandcl. Härigenom fäste han uppmärksamheten vid sig, hvarför det

tekniska yrkesmuséet ej tvekade att använda Engels kunskaper och energi

Ett resultat häraf se vi nu i hans nyss omnämnda arbete. Detta utmärker
sig för praktisk reda och öfverskådlighet på samma gång som det öfvertv-

gar läsaren om att det här är fråga om verkliga arbetsmetoder och ej blott

hopkonstruerade sådana. Engels arbete har också vunnit ett beråttigadt

uppseende i Österrike.

Utan tröttande inledningar visar författaren strax i ord och bild huru
afverkningen försiggår i olika trakter af Österrike och Ungern. Särskildt

må härvid nämnas, att han redogör för alla de afverkningsredskap, som an-

vändas i hvart och ett af de olika österrikiska länderna. På liknande sätt

omnämnas äfven sågverk, drifningar o. d. från landets olika trakter. Stun-

dom är författaren dock allt för fåordig. Sålunda afhandlas kolningen, som
i Österrike står mjxket högt, på blott trenne sidor. Af drifningar och
sågverk synes författaren vara mest intresserad. Han omnämner med den
för tyska författare sedvanliga omständligheten mer eller mindre märkvärdiga

redskap, han redogör klart och tydligt för torrännorna, hvarvid han aldrig

glömmer den ekonomiska sidan, han visar vidare olika slags sätt att fram-

forsla virket särskildt under sommartid. Engel omnämner här\-id särskildt ut-

förligt linbanebyggnadernas betydelse. Naturligtvis upptaga de flyttbara järnvä-

garna och beräkningarna öfver deras räntabilitet en viktig plats i detta arbete.

Engel redogörelse för sågverksindustrien börjar med ett kapitel om post-

ning. Efter våra förhållanden är han här icke fullt lycklig, men då man i Öster-

rike har ett lösare virke, kan man sannolikt ej göra beräkningar af post-

ningar så noggrant som hos oss. De tillkrånglade försågningsmaskinerna

lämna äfven betydligt öfrigt att önska. Inom detta kapitel måste det dock

erkännas att Engel betydligt höjt sig öfver de arbeten öfver omskrifna för-

hållanden som vi förut erhållit från kontinenten. Hans ständiga sträfvan

efter det stabila och ekonomiskt bäriga fängslar intresset.

Man måste beklaga att klichéerna, gjorda efter väl tagna fotografier,

tryckts på ett mindre godt papper, hvarigenom figurerna ofta äro suddiga.

Engels intressanta ritningar öfver sågverksanläggningar äro så starkt för-

minskade, att man har svårt tirskilja hvad som skall framhållas.

Ett omnämnande af alla de tillverkningar, hvarför Engel med beun-

dransvärd sakkännedom redogör, skulle föra oss allt för långt. Vare det

här blott nämndt, att han talar om trämasseindustrien, träuUsfabrikation, mö-

beltillverkning, kemisk träindustri, impregnering och hemslöjd. Det senaste

kapitlet, som är ordnat efter olika trakter, fängslar läsaren, då man här

finner, hvilka oerhörda summor som hoparbetas genom jämförelsevis enkelt

arbete. Här omnämnes tillverkning af alla möjliga småsaker, från svarfvade

träknappar och djur till helgonabilder och från hackor, räfsor o. d. till

träskor, bastmattor o. a.

Arbetet afslutas med en mera speciell redogörelse för handelsförhållan-

den i Österrike och för tillverkningskvantiteter i olika delar af landet.

[['. E—n.
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SKOQSADMINISTRATIONEN.

Förordningar, prejudikat och cirkulärskrifvelser.

Dagarfvoden äro i vissa fall beskattningsbar inkomst.

Genom K. Maj:ts beslut den 31 december 1907, hvarigenom ändring

icke gjorts i kammarrättens utslag angående e. jägmästare Ivar Forssbecks

taxering för inkomst år 1 906, har fastslagits, att dagarfvoden i vissa fall äro

beskattningsbar inkomst, äfven då de uppbäras för förrättning å aniiat ställe än den

vanliga boningsorten.

I gällande bevillningsförordning bestämmes att vid beräkning af inkomst

utaf kapital och arbete afdrag må ske för bland annat dagaflöning eller trak-

tamente för förrättning å annat ställe än tjänstemans vanliga boningsort. På
grund häraf hade e. jägmästare Ivar Forssbeck, som under år 1905 varit för-

ordnad till dikningsassistent i Umeå distrikt, i sin beskattningsbara inkomst

icke inberäknat 750 kronor dagarfvoden under resor.

På yrkande af kronoombudet höjde emellertid pröfningsnämnden Forss-

becks taxering för inkomst af tjänst med förenämnda belopp, hvaröfver F.

hos kammarrätten anförde besvär. Häröfver infordrade kammarrätten näranda

kronoombuds förklaring. Denna anförde att, enär klaganden enligt sitt för-

ordnande såsom assistent varit berättigad uppbära, förutom månadsarfvode,

särskild reseersättning jämte traktamente för hvarje förrättningsdag, detta

traktamente måste anses såsom en ordinarie aflöningsförmån, jämförlig med
tjänstgöringspenningar, och kunde ej betraktas såsom ersättning för med tjän-

sten förenade särskilda kostnaders bestridande. Kammarrätten fann på grund

häraf ej skäl göra ändring i pröfningsnämndens beslut.

I anledning häraf fullföljde F. sina besvär hos K. Maj:t, som häröfver in-

fordrade domänstyrelsens utlåtande. Domänstyrelsens fiskal yttrade, att frågan om
dagarfvodenas beskattning vore beroende af huruvida de vore att anse såsom

löneförmån cllfr godtgörelse för utgifter under förrättningsresa, hvarom han ej

kunnat komma till en bestämd uppfattning. De tycktes visserhgen närmast vara

afsedda till bestridande af resekostnader. Men för en motsatt åsikt talade så-

väl ordalagen i domänstyrelsens skrifvelse till K. Maj:t den 19 november 1889,

hvari denna kombinerade aflöningsform först föreslagits, som äfven den om-

ständigheten, att respenningarna sedermera förhöjts utan att det torde kunna

påstås, att förhöjning af resekostnader skett i annan mån än beträffande dag-

hga lefnadskostnader. Han ansåg under så tveksamma förhållanden, att orda-

lydelsen af gällande bevillningsförordnings stadganden i ämnet borde afgöra

frågan och besvären sålunda förtjäna afseende.

Domänstyrelsen förklarade sig anse ifrågavarande traktamenten icke vara

jämförliga med en ordinarie tjänstemans tjänstgöringspenningar. Visserligen

hade F. uppburit reseersättning med 80 kronor i månaden under juni— okto-

ber, men dessa respenningar voro afsedda att täcka de direkta reskostna-
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derna, medan dagarfvodena skulle utgöra godtgörelse för den ökade kostnad,

som vore med tjänsten förenad genom att tjänstgöringen föUe utom bostads-

orten. Styrelsen hemställde därför, att besvären måtte förtjäna afseende.

Såsom ofvan nämnts har emmellertid K. Maj:t icke gjort ändring i kam-
marrättens beslut.

Häraf framgår alltså, att, då aflöningsförmåner utgå med månadsarfvode,
särskild resersättning samt traktamente för förrättningsdagar, dessa trakta-

menten äro att anse såsom tjänstgöringspenningar, hvilka skola ingå i in-

komsttaxeringen, äfven om de uppburits för förrättning å annat ställe än per-

sonens vanliga bostadsort. Själfklart är emellertid, att dagarfvoden, som utgå

enligt gällande resereglemente, icke beröras af ofvannämnda beslut, utan att

för sådana traktamenten afdrag fortfarande må ske vid beräkning af inkomst

utaf arbete. Th. Örtenblad.

Erinringar rörande arrendekontrakts upprättande.

Till samtliga öfverjägmästarna.

Som de arrendekontrakt om för skogsväsendets räkning utarrenderade

hemman, torp och lägenheter, som efter den i januari 190S afslutas, skola vara

upprättade i öfverensstämmelse med lag om nyttjanderätt till fast egendom
den 14 juni 1907, vill kungl. domänstyrelsen härmed hafva erinrat om
följande

:

I de fall, där nyttjanderätt till jord är det hufvudsakliga föremålet för

upplåtelsen, skall arrendetiden vara bestämd. Till undvikande å ena sidan

af alltför ofta återkommande syner och däraf förorsakade kostnader och

besvär, och å den andra af olägenheten af att för längre tid nödgas fastslå

arrendevillkor och arbetspriser, synes arrendetiden i regeln, där ej särskilda

förhållanden föranleda kortare eller längre tid för upplåtelsen, böra bestäm-

mas till tio år.

I de fall åter, där nyttjanderätt till bostad eller andra hus m. m. är

hufvudsaken, behöfver tiden ej vara bestämd, såsom af lagens 3;dje kap. framgår.

Arrendeafgälden måste vara bestämd, vare sig den skall erläggas i

penningar eller utgöras genom dagsverken betingsarbete! eller delvis i pen-

ningar och delvis genom dagsverken betingsarbete), i hvilket senare fall

hvartdera slaget af afgäld skall vara bestämdt.

Lagen lägger ej hinder i vägen för intagande i arrendekontrakt af

öfverenskommelse om skyldighet för en brukare att mot ersättning utgöra

arbete till långt större värde än det belopp, hvartill arrendet skulle uppgå,

därest detsamma vore bestämdt att utgå i penningar, blott mängden och

beskaffenheten af det arbete, som under året skall utgöras, är bestämd.

Till undvikande af att kronan skall fa en fordran af en brukare å

oguldet arrende i arbtte från ett år till ett annat böra i regeln kontrakten

formuleras så, att hela arrendeafgälden skall betalas kontant till jägmästaren

å viss dag, men att såsom villkor dessutom intages skyldighet för brukaren

att mot ersättning fullgöra så mycket arbete, som han med hänsyn till mi-

nimibehofvet däraf och tillgången därå lämpligen bör åläggas, utan att han

därför nödgas försumma skötseln af sin arrendelott.

Vid större arrenden, särskildt vid sådana, där arrendevärdet uppgår till

400 kronor och däröfver kan och bör lämpligen arrendeprestationen delas,

så att en del betalas kontant och en del utgöres genom arbete.
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Sammanblandning i räkenskaperna af de olika slagen af arrendepresta-

tion, penningar och arbete, får under inga omständigheter äga rum. De
motböcker som jägmästaren för med brukare, som hafva arrenden af sist-

nämnda slag, skola därför inrättas med dubbla kolumner för kronor och
öre, såväl i Debet som Kredit. I den första af dessa kolumner införes

årets kontanta arrendeafgäld och de penningar, brukaren till jägmästaren

erlägger i arrende. I denna kolumn kan och bör äfven införas afräkning,

som jägmästaren för med brukaren beträffande det arbete, som denne utför

mot betalning.

I den andra kolumnen åter får ej föras annat än den arrendeprestation,

som skall utgöras genom arbete. I Debet uppföres alltså värdet af det

arbete, som brukaren enligt kontraktet har att göra utan betalning, och i

Kredit uppföres penningevärdet af det arbete, som han verkligen gjort,

intill dess hans arbetsskuld blifvit betald.

Betalningsterminen för den kontanta arrendeafgälden må bestämmas till

den tid, som för vederbörande brukare lämpar sig bäst, dock ej senare än

den 15 januari.

Skall en af- och tillträdessyn, som i annan ordning än lagen bestäm-

mer hållits eller är afsedd att hållas, allt på grund af föreskrift i ett äldre

kontrakt, gälla som tillträdessyn för brukaren, måste detta ovillkorligen i

kontraktet utsättas.

Kungl. styrelsen vill härmed öfverlämna ett formulär att tillsvidare i

tillämpliga delar följas vid upprättande af den punkt i arrendekontraktet,

som bestämmer om afgäld och arbetsskyldighet.

Efter orden »för än detsamma inkommit till — — — — — — » i

kontraktsblanketternas 3:dje punkt skall, . i de fall där kontrakten afslutas

eller godkännas af kungl. styrelsen, ditsättas kungl. domänstyrehen, och, i

de fall, där öfverjägmästaren äger afsluta kontraktet, öfverjägmäsiaren.

Härom hafva öfverjägmästarna, hvar i sin stad, att gifva den dem
underlydande förvaltande skogspersonalen besked.

Ytterligare föreskrifter rörande bokföring och redovisning af arrende-

prestationerna kommer kungl. styrelsen att framdeles utfärda.

Stockholm den 28 januari igo8.

KARL FREDENBERG.
Arnold Mailing.

Beslut af allmännare intresse.

Skogsstatens aflöning.

Den af domänstyrelsen föreslagna aflöningen för skogsstaten har af K.

Maj:t i årets statsverksproposition något minskats i en del poster. Jord-

bruksministern anför i statsrådsprotokollet till en början bland annat:

»Vidare är jag ense med löneregleringskommittén såväl därom, att de

nuvarande aflöningsformerna lön, ålderstillägg, tjänstgöringspenningar och res-

penningar böra bibehållas som att därutöfver bidrag till kostnaderna för

expeditions- och arkivlokal fortfarande böra utgå till öfverjägmästarna.

Domänstyrelsen har visserligen föreslagit, att äfven jägmästarna borde

beviljas bidrag af sistnämnda art, men jag kan ej anse de skäl, styrelsen i

sådant hänseende anfört, tillfyllestgörande och saknar fördenskull anledning

att i denna del frångå kommitténs förslag.»
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Beträffande resepengarna anför statsrådet:

»I detta sammanhang torde jag äfven böra med några ord beröra hvad
domänstyrelsen anfört i fråga om kommitténs förslag, att ersättningen för

resor i tjänsten skulle för såväl skogsstatens tjänstemän som kronojägare utgå

i form af fasta reseanslag och att i anslutning härtill den kronojägare för

närvarande tillkommande rätt till dagarfvoden skulle upphöra. Styrelsen har
härom anfört, att, såvidt anginge tjänstemännen, styrelsen tänkt sig möjlig-

heten af att frågan bäst löstes genom en sådan anordning, att för hvarje

revir fastställdes ett visst mindre anslag, afsedt att täcka allenast de direkta

resekostnaderna, medan ersättningen för den af resorna föranledda ökningen
i lefnadskostnader täcktes genom ett väl afpassadt lägre dagarfvode, samt att

styrelsen i fråga om kronojägarna i motsats till kommittén ansåge, att dag-
arfvoden för utarbete enligt jägmästares order helst borde till kronojägare
utgå. Styrelsen har emellertid icke framställt något förslag i någotdera hän-

seendet. För styrelsens uppfattning i denna del torde enligt min uppfattning

goda skäl kunna anföras. Det måste uppenbarligen alltid vara en styrka

hos ett aflöningssystem, om detta är så inrättadt, att den utgående aflöningen

så nära som möjligt rättar sig efter det utförda arbetet. Jag har också tagit

frågan om en anordning i öfverensstämmelse med de af styrelsen framkastade
synpunkterna i noggrant öfvervägande. Om jag emellertid funnit mig böra
slutligen ansluta mig till kommitténs förslag, beror -det å ena sidan på svå-

righeten att beräkna, hvart ett sådant system som det af styrelsen ifrågasatta

skulle leda i kostnadshänseende, och å andra sidan därpå, att, om blott

respenningarna tilltagas tillräckligt höga, man enligt min uppfattning icke är i

saknad af medel att utan att behöfva anlita den af styrelsen ifrågasatta ut-

vägen få fram den intensitet i skogspersonalens utarbete, som är ett nöd-
vändigt villkor för skogarnas rätta vård.

Genom K. Maj:ts och riksdagens beslut om statskontorets lönereglering

har frågan om införandet af ortstillägg såsom en stående aflöningsform vid

blifvande löneregleringar kommit i ett väsentligt annat läge, än då löne-

regleringskommittén afgaf sitt nu förevarande betänkande i fråga om skogs-

staten. Såväl kommittén som domänstyrelsen hafva också framhållit nödvän-

digheten af en gradering af aflöningama för befattningshafvande vid skogsstaten

med hänsyn till den ort, där vederbörande skall fullgöra sin tjänst, ehuru

härvid äfven andra förhållanden än lefnadskostnadernas dyrhet ansetts böra

tagas i betraktande. Vid dessa förhållanden har jag ansett det böra tagas

under noggrant ompröfvande, huruvida icke ortstillägg böra ingå såsom en

allmän aflöningsform äfven i fråga om lönereglering vid skogsstaten. De
undersökningar, jag i sådant hänseende låtit verkställa, hafva ledt till det

slut, att jag ansett mig böra bland de ordinarie befattningshafvande göra en

bestämd skillnad mellan, å ena sidan, öfverjägmästarna och, å den andra,

öfriga befattningshafvande. Hvad de förra angår, äro de af sin befattnings

natur hänvisade att bo, om icke i stad, så åtminstone å eller i närheten af

tätare bebyggd ort. Deras expedition måste nämligen vara för besökande

icke allt för svårtillgänglig, de skola enligt föreliggande förslag hafva en

assistent ständigt tjänstgörande å expeditionen, och de måste slutligen stå i

ständig beröring med inom distriktet tjänstgörande skogstaxatorer och dik-

ningsledare m. fl. tjänstemän. De måste också kunna med minsta möjliga

svårighet förflytta sig till de olika delarna af sitt distrikt och måste därför
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bo något så när centralt. Beträffande dem torde det således icke möta större

svårigheter att verkställa den gradering i förhållande till lefnadskostnaderna,

som är en nödvändig förutsättning för att ortstillägg lämpligen skall kunna
ingå såsom en form för deras aflöning. För öfverjägmästare synes således

aflöningsformen ortstillägg böra ingå i den nya löneregleringen. Annat är

förhållandet med öfriga befattningshafvande. De äro spridda öfver hela landet

och lefva under ofantligt växlande förhållanden. Att i fråga om dessa verk-

ställa en rättvis gradering i förhållande till lefnadskostnaderna torde möta
hardt när oöfvervinneliga svårigheter. Dessutom är i fråga om nu ifråga-

varande befattningshafvande förhållandet, att det mindre torde vara själfva

lefnadskostnaderna än en mängd andra förhållanden som växla. Domän-
styrelsen har i sitt härförut af mig återgifna utlåtande i fråga om samtliga

befattningshafvande lifligt framhållit betydelsen af klimatiska och andra dylika

förhållanden, vid fråga om den olika lättheten att för de särskilda tjänsterna

skaffa lämpliga personer. Såvidt angår den å reviren tjänstgörande personalen,

anser jag fördenskull det af kommittén och domänstyrelsen förordade systemet

med stigande tjänstgöringspenningar vara att föredraga framför systemet med
ortstillägg.»

För öfverjägmästarna föreslås ett ortstillägg af 400 kr. för de fyra nord-

ligaste distrikten. Tjänstgöringspenningarna anses däremot böra utgå med
lika belopp för samtliga öfverjägmästare eller med 2,800 kr.

Resepenningarna upptagas till 1,600 kr. för öfverjägmästarne i Luleå,

Skellefteå och Umeå distrikt;

1,400 kr. i Mellersta Norrlands, Gäfle— Dala och Bergslagsdistriktet;

1,200 kr, i Östra, Västra och Smålands distrikt, samt

900 kr. i Södra distriktet.

I fråga om det bidrag till kostnaderna för expeditions- och arkivlokal,

som enligt det förutsagda jämväl skulle utgå till öfverjägmästarna, har domän-
styrelsen hemställt om en höjning i beloppet af delta bidrag från af kom-

mittén föreslagna 400 kronor till 500 kronor.

Jordbruksministern håller före, att det af kommittén föreslagna beloppet

bör vara för sitt ändamål tillräckligt.

För jägmästare är lönen och tjänstgöringspenningar upptagna i enlighet

med kommitténs och domänstyrelsens förslag. Beträffande resepenningarna

har K. Maj:t följt domänstyrelsens, förslag utom för Klotens, Granviks och

Grönbo revir, som nedflyttats från 900 kr. till 600 kr., emedan jordbruks-

ministern ansett jägmästarnas, af domänstyrelsen föreslagna, skyldighet i dessa

revir att hålla tjänstehäst böra bortfalla.

Älderstilläggen har K. Maj:t föreslagit till samma belopp som lönereg-

leringskommittén och således 100 kronor lägre än domänstyrelsens förslag.

Beträffande slutligen kronojägarna är i statsverkspropositionen aflöningarna

upptagna till samma belopp, som föreslagits af domänstyrelsen.

Den sålunda föreslagna statens slutsumma utgör 1,127,500 kronor och

understiger med 21,950 kronor slutsumman i den af domänstyrelsen före-

slagna staten, 1,149,450 kronor, men öfverstiger den af kommittén föreslagna

statens slutsumma, 1,042,150 kronor, med 85,350 kronor.

I fråga om den extra personalen och därvid först den förvaltande och

bevakande personalen har domänstyrelsen i denna del ej haft annat att erinra

mot kommitténs förslag, än att styrelsen ifrågasatt en successiv arfvodes-
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förhöjning i två grupper åt öfverjlgmästareassistenter och skogstaxatorer i de
fem nordligaste distrikten. Jordbruksministern kan ej i hela dess utsträck-

ning gilla denna styrelsens framställning. Däremot anser han en arfvodes-

förhöjnint{ motsvarande hälften af öfverjägmästares ortstillägg eller med 200
kronor för öfverjägmästareassistenter och skogstaxatorer i de fyra nordligaste

distrikten vara skälig. Ett bifall härtill skulle medföra en höjning i jämförelse

med kommitténs förslag af 1,600 kronor, men på samma gång innebära en
utgiftsminskning i förhållande till styrelsens förslag å samma belopp

I öfrigt har han icke något att erinra mot kommitténs förslag och fram-

ställningar i fråga om denna del af skogsstatens extra personal.

Den höjning i reservationsanslaget till kronoskogarnas förvaltning och
befrämjande af skogsväsendet i allmänhet, som skulle föranledas af den af

K. M:t sålunda ifrågasatta arfvodesförbättringen, kan i rundt tal beräknas till

I I 0,000 kronor.

Till tvenne skogsingeniörcr begares ett anslag af 7,600 kronor.

Beträffande arfvoden för tjänstemännen vid stålens skogsförsöksanslalt hade
domänstyrelsen föreslagit en förhöjning för föreståndaren från 3 till 4,000 kr.,

för botanisten från 3 till 6,000 kr. och assistenterna från 2,500 kr. till 3,500.

Jordbruksministern anser ej någon förhöjning nödig för föreståndaren, då
han såsom revirförvaltare kommer i åtnjutande af löneförhöjning, men föreslår

åt botanisten 1,500 kronors högre arfvode eller 4,500 kr. samt för assisten-

terna 500 kr. förhöjning till 3,000 kr.

Aflöningsförmånerna för skogsinstitutet föreslås till fullständig likhet med
löneregleringskommitténs förslag utan de förhöjningar, som domänstyrelsen

ifrågasatt. Detta motiverar departementschefen på följande sätt:

»Såsom jag af förenämnda sakkunniga inhämtat, är det förslag till för-

ändring af organisationen af den högre skogsundervisningen och i följd däraf

till ordnande af lärarkraftema vid densamma, som af dem kommer att fram-

läggas, af synnerligen genomgripande art. Afven om emellertid detta förslag

icke skulle komma att oförändradt genomföras, torde det i hvarje fall endast

vara en tidsfråga, huru länge den nuvarande organisationen skall komma att

äga bestånd, Uksom all sannolikhet talar för att den omorganisation, som
förr eller senare synes blifva nödig, kommer att medföra, att åtminstone en

del af den erforderUga lärarpersonalen kommer att uppflyttas till ett högre

plan än den nuvarande lärarpersonalen intager.

Under sådana förhållanden synes det mig emellertid icke vid behandlingen

af kommitténs nu föreliggande förslag böra ifrågasättas någon förändring uti

vare sig institutets organisation eller lärarpersonalens ställning i förhållande

till andra med densamma jämförliga statstjänares ställning. Jag ansluter mig

alltså, såvidt institutets lärarpersonal angår, till kommitténs uppfattning, att

man för närvarande bör inskränka sig till att tillse hvad som, så länge

nuvarande förhållanden varda bibehållna, bör för nämnda personal gälla i

aflöningshänseende.

»

Planteringsvaktaren skulle dock erhålla 100 kronor mer än lönereglerings-

kommittén föreslagit.

För personalen vid skogsskolonia upptagas aflöningsförmåner i enlighet

med kommitténs förslag, dock föreslår KL Maj:t i likhet med domänstyrelsen

endast ett ålderstillägg å 400 kronor till skolföreståndarna vid de lägre

skogsskolorna.
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Reservationsanslaget till kronoskogarnes förvaltning och be=

främjande af skogsväsendet i allmänhet föreslås i årets statsverks-

proposition att höjas för år 1909 med 303,558 eller dels med 100,675 kr.

för ordnandet af dels aflöningsförhållandena för den till skogsstaten hörande

förvaltande och bevakande extra personalen och aflönings- som andra för-

hållanden i fråga om skogsingeniörsinstitutionen och statens skogsförsöksanstalt

dels med 202,883 kr. för diverse utgifter.

Lönetillägg åt statens tjänstemän. I statsverkspropositionen före-

slår K. Maj:t redan för innevarande år — i stället för de hittills beviljade

dyrtidstilläggen och, i fråga om vaktmästarna, det dem för nästlidet år be-

viljade extra lönetillägget — ett extra lönetillägg, så bestämdt, att detsamma

må kunna under vissa betingelser tillgodokom.ma icke blott de tjänstemän

och betjänte, som varit i åtnjutande af dyrtidstillägg eller nyssberörda sär-

skilda lönetillägg, utan äfven de statstjänstemän i allmänhet, hvilkas löne-

förhållanden icke under senare åren undergått reglering. Dessa lönetillägg

föreslås fotade på sådana grunder, att därigenom den eljest inträdande bristen

på motsvarighet i aflöningshänseende för statstjänare må, i den mån sådant

genom provisoriska åtgärder lämpligen låter sig göra, varda utjämnad och

därmed förknippade olägenheter i görligaste mån undanröjda.

Enligt de af finansministern uppgjorda förslagen skulle grunderna för

lönetilläggen blifva följande:

1:0) Extra lönetillägg utgår, där ej sådant fall är för handen, som
under 2 mom. sägs

till tjänsteman, hvilkens tjänstgöring är förlagd till hufvudstaden, med 15 %
å kontant aflöning, dock icke i något fall med högre belopp än 1,000 kr. och

till tjänsteman, hvilkens tjänstgöring är förlagd till annan ort, med
12 X å kontant aflöning, dock icke i något fall till högre belopp än 800

kronor, samt

i hvad angår betjänte, med 25 % å kontant aflöning, om tjänstgöringen

är förlagd till hufvudstaden, men eljest med 20 ^^ å sådan aflöning.

2:0) Ingår i aflöningen bostads- eller boställsförmån in natura, skall det

enligt nästföregående moment beräknade lönetillägget minskas med ett belopp,

motsvarande 10 % af de kontanta aflöningsförmåner, hvarå tillägget beräknats.

3:0) Från åtnjutande af extra lönetillägg undantagas

a) de tjänstemän, hvilkas aflöningsförmåner af statstjänst för innevarande

år uppgå till högre belopp än 10,000 kronor;

b) de tjänstinnehafvare, hvilkas inkomster af arbete, det extra löne-

tillägget oberäknadt, under år 1907 af vederbörande taxeringsmyndigheter

uppskattats till högre belopp än 10,000 kronor;

c) de tjänstinnehafvare, hvilkas aflöningsförmåner vid 1901, 1902, 1903,

1904, 1905, 1906 eller 1907 årens riksdagar ny- eller omreglerats efter andra

grunder än dem, som följts vid de äldre staternas fastställande.

4:0 Extra lönetillägg må allenast tilläggas tjänstemän och betjänte,

hvilkas aflöning bUfvit af Konung och riksdag till siffran bestämd eller eljest

utgår efter af riksdagen pröfvade grunder.

5:) Extra lönetillägg beräknas endast å aflöningsförmåner, hvilka utgå

af statsmedel. Där aflöning bestrides dels af statsmedel, dels ock af andra

medel, beräknas extra lönetillägg endast å den del däraf, som utgår af
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Statsmedel, dock att åt lärare och tjänstemän vid universiteten extra löne-

tillägg må beräknas ä hela det belopp, hvartill aflöningen blifvit, på sätt i

nästföregående moment sägs, bestämd att minst uppgå, utan afseende därå
att till bestridande af universitetens utgifter användas jämväl andra medel
än statsmedel.

6:0) Extra lönetillägg beräknas å följande slag af aflöningsförmåner:
lön;

tjänstgöringspenningar,

kontant bostads- och inkvarteringsersättning;

arfvode

;

med lön likställdt lönetilläggs

7:0) Extra lönetillägg till den, som af statens medel åtnjuter lön eller

arfvode för två eller tlera befattningar, utgår endast för en af dessa, nämligen
för den, som medför högsta atlöningen, eller, därest denna på mer än ett

ställe är lika, för den af dem, till hvilken han först blifvit befordrad; samt

Skyddsskogslagens tillämpning å Fåröns flygsandsområden i

Qottlands län. K. M:jt har med stöd af docenten Hesselraans under inne

varande höst gjorda undersökningar å Ullahau flygsandsfält förordnat

med tillämpning af i § af lagen angående skyddsskogar den 24 juU

1903, att annan afverkning än till husbehof af skogen å Avanäset, hvar-

med torde få förstås den del af Fårön som i norr, öster och söder omgifves

af hafvet och i väster begränsas af sjön Eketräsk, samma sjös norrut gående

utlopp samt en rak linje från Eketräsks sydligaste vik till närmaste punkt

af hafsstranden vid Sudersandsviken, må äga rum endast efter utsyning, som
på statens bekostnad af skogsstatens tjänstemän verkställes.

Angående utsyning af undertryckta träd å hemmansskogar.

Enär kimgl. domänstyrelsens beslut af den 20 juli 1QO7 i fråga om
utstämpling af undertryckta träd i anledning af en framställning därom från

Mo och Domsjö aktiebolag kunde föranleda missförstånd har kungl. styrelsen

den 28 jan förklarat, att å privatskogar, hvarest enligt gällande bestämmel-

ser det för afsalu afsedda virket skall utstämplas, utsyningsförrättaren äger att

på vederbörlig framställning utsyna i samband med den ordinarie utsyningen

och utan inskränkning af dennas belopp sådana träd at mindre dimensioner

än dem, som ingått i afverkningsberäkningen, hvilka vid en ra,tionell be-

handling af den ordinarie treårsutsyningens hyggestrakt böra från skogsvår-

dens synpunkt borttagas. Vid utsyning af nu ifrågavarande slag har utsy-

ningsförrättaren att noga tillse, att han icke i följd af upplåtelse om afverk-

ningsrätt eller eljest förnärmar någons rätt.

Ang. ändring af grunderna för beräknande af godtgörelsen för

skogsstatens bestyr med skogsskötseln å vissa allmänna skogar.

Löneregleringskommittén hade bland annat i sitt underdåniga utlåtande

och förslag rörande reglering af löneförhållandena m. m. vid skogsstaten och

de allmänna skogsläroverken dels gjort framställning om genomförande af

ändrade grunder för beräknande af godtgörelsen för skogsstatens bestyr med
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skogsskötseln å vissa ecklesiastika skogar och häradsallmänningar dels ock
ifrågasatt att skäligare godtgörelse borde uttagas än den som nu utgår för

statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar.

I denna fråga har k. domänstyrelsen den 5 december 1907 till Chefen
för jordbruksdepartementet afgifvit infordradt utlåtande och därvid hemställt

att godtgörelsen för skogsstatens bestyr med skogsskötseln ä såväl ofvan-

nämnda som vissa andra allmänna skogar skall utgå till statsverket med visst

bestämdt årligt belopp för hvarje hektar utmark.

Såsom lämplig afgäld har styrelsen för olika slag af skogar föreslagit

följande belopp.

För samtliga icke donerade ecklesiastika boställens skogar samt för

under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning ställda häradsallmännin-

gar, statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar, skogar å all-

männa inrättningars hemman, som icke innehafves med stadgad åborätt,

donerade ecklesiastika boställskogar och städernas skogar en afgäld af

för skogar om högst 200 har utmark 50 öre pr har utmark;

150
» » » 5 för 200 har

30 » » » T> > öfverskju-

tande areal

150
» » » » K 200 har

30 » » » » » 800 »

20 » » » » » öfverskju-

tande areal

50 » » » » » 200 har

30 » » » » » 800 »

20 » » » » » 2,000 »

15 » » » » " öfverskju-

tande areal

För under skogsstatens uppsikt och kontroll ställda häradsallmänningar,

allmänna inrättningars skogar, donerade ecklesiastika boställens skogar och
städernas skogar en afgäld beräknad enligt samma arealberäkning men med
allenast en tredjedel af förestående kostnadsbelopp.

Tjänster och förordnanden.

K. domänstyrelsen. E. notarien v. Horn tjänstledig ^''/^—^i/-, och

bestrider e. notarien Fahlcrantz Horns befattning samt amanuensen Rasch

Fahlcrantz'.

Västra distriktet. Öfverj. Barthelson tjänstledig ^^/^— ^7. för full-

görande af uppdrag' som riksdagsman och förvaltar jägm. i Dalslands revir

M. Berggren under tiden öfverjägm. -ämbetet. E. jägm. A. Liedholm uppe-

håller Berggrens tjänst.

Stockholms revir. Vakansförordnandet efter jägm. Brembergs från-

fälle betrider assistenten, e. jägm. H. Nordenadier med e. jägm. G. Lund-

berg som vikarie.

Biträdande Jägmästare under år 1908: A. Holmgren i n. Jämt-

lands revir och K. Fredholm i v. Jämtlands revir (arfvode 2,000 kr. om
året, 600 i resepenningar och 6 kr. pr dag vid förrättning å renbetesfjällen).

V. Vendt i Härjedalens revir (225 kr. i mån. jämte fri bostad), E. Daniels-

son i Karlstads revir och J. Lindner i Blekinge-Åhus revir (arfvoden 2,500

kronor).
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Skogstaxatorer under år 1908: C. Ekman i Luleå distrikt, F.

Lindberg i Skellefteå distrikt, R. Ekman i Umeå distrikt, E. Lundman i

Gäfle-Dala och mellersta Norrlands distrikt (arfvode 2,400 kr. om året jämte
rese- och traktamentsersättning).

Förvaltare af sockenallmänningar år 1908: O. E. Holm å Gelli-

vare, A. Sylvén å Jockmocks och N. Almlöf å Arjepluogs allmänningar
(arfvode. 100 kr. i mån., 6 kr. pr rese- och förrättningsdag samt 50 kr. i

resepenningar, och dessutom ersättning för vissa arbeten af allmänningsmedel).

Dikningsledare under år 1908. E. jägm. Hj. Sylvén i Gäfle-Dala

distrikt, D. Grufman i Umeå distrikt, G. Sandberg i Skellefteå och V. Lindhe
i Luleå distrikt (arfvode 200 kr. per månad, 6 kr. per rese- och förrättnings-

dag, 80 kr. i resepenningar pr månad under juni—oktober samt dessutom

200 kr. per år i reseersättning).

E. jägm. med uppdrag att handlägga afdikningsarbeten år 1908:

F. Laestadius inom Luleå distrikt och C. Phragmén i Skellefteå distrikt, (100
kr. i mån., 80 kr. i resepenningar juni— oktober, 6 kr. i traktamente pr

rese- och förrättningsdag).

Till skogsingeniör under år 1908 har förordnats e. jägm. Tell Grenander.

Aflönade assistenter under år 1908: E. jägmästarna P. Bergmani
Pajala och Torneå revir, H. Stahre i Råneträsks och Angeså revir, E. von

Sydow i Juckasjärvi och Gellivare revir, F. Gunterberg i Tärendö och

Kahx revir, A. Berg i Råneå revir, G. Bolander i Storbackens, Pärlälfvens

och Jockmocks revir, Carl Stenborg och G. Jernberg i Bodens revir, R.

Melin i Varriså revir, J. Frick i Öfre Byske revir, J. Örtenblad i Arvids-

jaurs revir, B. A. Hyckert i Älfsby revir, T. Nettelbladt i Piteå revir, E.

Elfvik och Hj. Bratt i Jörns revir, N. af Zellén och O. Engströmer i

Norsjö revir, P. Törnblom och B. Tilländer i Burträsks revir, B. A. J.

Wallmark i Degerfors revir, H. Sjöberg i Norra Lycksele revir, O. Bohlin

i Södra Lycksele revir, P. Normelli i Åsele revir, N. Björkman i Sorsele

revir, J. H. Zetterberg i Stensele revir, E. Törngren i Vilhelmina revir,

C. Fougberg och P. Ödman i Bjurholms revir, I. Forssbeck i Anundsjö revir,

Hj. Hägg i Fredrika revir, M. Estberg i Junsele och Tåsjö revir, F. Aminoff

i Västra Jämtlands och Härjedalens revir, G. Björklund i Ö. och N. Jämt-

lands revir, H. Mattsson, W. Lothigius, W. Fellenius och E. Gran inom

skyddsskogsområdet i Jämtland, R. Lindahl i Härnösands och Medelpads

revir, O. Kollberg i Österdalarnas revir, D. af Wahlberg i Transtrands revir,

E. Geete i Särna revir, A. Modin i N. och V. Hälsinglands revir, L. Unge

inom skyddsskogsområdet i Dalarna, H. Bill i Asele revir, M. Alm i N.

Lycksele revir, A. Engman i Malmesjaurs revir, (arfvode 1,200 kr. pr år

jämte 6 kr. för rese- och förrättningsdag i traktamente samt 50 kr. i rese-

penningar pr månad), I. Slettengren i Klotens revir, A. Liedholm i Tjusts

revir samt E. Angeldorff i Västbo och Eksjö revir (arfvode 2,000 kr. pr år).

Extra jägmästare. Härtill har domänstyrelsen förordnat utex. skogs-

eleverna Mauritz Carlgren och B. S. Hederström i mellersta Norrlands

distrikt, G. M. E. Fries och N. E. Lundgren i Bergslagsdistriktet.

Lediga tjänster. På förslag till återbesättande af jägm. -tjänsten i

Bodens revir har domänstyrelsen uppfört i i:sta rummet jägm. A. Montell

(förord) och i 2.-dra e. jägm. G. Sandberg.

Vakansförordnandet vid Bispgårdens skogsskola bestrides af e. jägm.

T. Larsson.



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1908, H. 2. FACKUPPSATSER.

Smärre meddelanden från in= och utlandet.

Den VIII internationella landtbrukskongressen i Wien 1907.

Under dagarna från den 2 1 till den 25 maj sammanträdde i Wien
deltagarna i VIII internationella landtbrukskongressen. Kongressen arbetade

i skilda sektioner och bland dessa var den 8:de, som handhade skogsfrågorna,

den starkast besökta. Bortåt 5°° skogsmän, hufvudsakligen från Österrike-

Ungern och Tyskland, men äfven från Itahen, Ryssland, Frankrike, Sverige,

Danmark m. fl. länder deltogo i rådplägningarna. Sektionen måste till följd

af det stora antalet uppställda frågor tyvärr arbeta i tvenne skilda grupper,

hvarvid man tycktes följa den grundsatsen att sammanföra skogshushållnin-

gen och skogsmatematiken till en grupp och de tekniska frågorna jämte trä-

varuhandeln till en annan.

Ett grundligt förarbete hade af kommittén för sektionen uträttats. Alla

föredrag hade sålunda utgifvits i tryck och utdelades åt deltagarna första

mötesdagen. Nyttan häraf märktes snart, ty på själfva sammanträdena för-

unnades åt föredragshållarna blott 10 minuter, en tid som endast medgaf
dem att med svindlande fart läsa upp en kort sammanfattning af det

skrifna. Brådskan, som gjorde sig gällande under mötet och som hade sin

grund i att man på en gång uppställt alltför många viktiga frågor att

besvaras, gjorde också, att hvarje deltagare i diskussionen endast tilläts yttra

sig under 5 min. tid. Man kan tycka, att under sådana förhållanden nyttan

af kongresser är minimal, och detta skulle gärna medgifvas, om samvaron
och diskussionerna inskränkte sig endast till de stadgade tiderna. Största

gagnet af en dylik sammankomst visar sig emellertid snart ligga i det person-

liga tankeutbytet man och man emellan, i bekantskaper som göras och

idéer som uppstå, och sist men icke minst i de utomordentligt väl ordnade

exkursioner, som pläga företagas efter dessa kongresser och som pä ett aldrig

annars tillbuds stående sätt gifva främlingen inblick i landets intimaste skogs-

förhållanden.

Själfva kongressarbetet bedrefs emellertid med lofvärdt nit. Man sam-

lades till förhandligarna i Wiens utomordentligt vackra parlamentshus, där

präktiga lokaler voro anvisade åt de olika sektionerna till deras arbete.

De stora åhörareskaror, som fyllde salarna, — åt ena afdelningen

inom skogssektionen måste själfva plenisalen upplåtas — visade hvilket

intresse mötet och dess förhandlingar hade väckt. En blick på programmet

upplyser oss om hvilka frågor som stå på dagordningen för kontinentens

skogsmän.

Programmet omfattade följande ämnen:

1. Uppdragandet af skogsbestånd med hänsyn till hög massatillväxt

och god kvalité.

2. Hvilka åtgärder äro lämpliga för att förhindra insektsskador i skogen?
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3. Betydelsen för skogsbruket af de klimatiska varieteterna hos
våra träd.

4. Nya mål och metoder för skogsindelningen.

5. Uppgifter för försöksanstalterna med afseende på virkestransport och
skogsbyggnader.

6. Principer för en rättvis skogsbeskattning.

7. Den europeiska trcävaruhandeln och det inflytande, som reglerandet
af de europeiska vattenvägarna kan utöfva på densamma.

8. Internationell öfverenskommelse i fråga om mått, sortering och
kubering af gagnvirke.

9. Kodbokens användning i den kemiska industrien.

10. Skogsodling af kalmarker.

1 1

.

Åtgärder mot rökskadors utbredning.

Det mest brinnande intresset samlade sig ovillkorligen om de tvänne
ämnen, som väl redan diskuterats i många år och på många möten, men
väl aldrig bli slutdiskuterade, nämligen Uppdragandet af skogsbestånd med
hänsyn till hög massatilhd.xt och god kralite och Betydelsen för skoghniket af
de klimatiska varieteterna hos våra trädslag. I den förra frågan framträdde
prof. ScHWAPPACH med sitt redan förut i denna tidskrift omnämnda föredrag.

Af de andra talarna visade Forstrat Bakesch med statistiken till hjälp, hur
ländernas träförbrukning stigit i helt annan proportion än deras träproduk-
tion, och framhåller såsom samtidens oafvisliga plikt att så fort som möjligt

förvandla s. k. naturskog i massarikare kulturskog. Han framhåller huru-

som människans arbete genom tillvaratagande af alla hjälpfaktorer kan för-

korta tillväxtiden, och äfven han lägger stor vikt vid vetenskaplig behandling af

frågan. Oberforstrat Reuss är en ifrig förespråkare för trädens uppkvistning

och stöder sig härvid på iS års erfarenhet. Han sammanfattar sina råd på
följande sätt: Uppkvistningen skall börja på samma gång som beståndsvården

för öfrigt och återkomma med gallringarna. Uppkvistningen bör ha fullgjort

sitt vårdande arbete vid kulminationspunkten för tillväxten. Den skall endast

borttaga svaga unga grenar, endast arbeta med den säkert förda handsågen
och med största möjliga skonsamhet, undvikande att åstadkomma större,

ojämna grensår, stumpar, spjälkningar och skador af hvarjehanda slag.

Senare vidtogos förhandlingar rörande frågan Betydelsen för skogsbruket

af de klimatiska varieteterna hos våra trädslag. Professorerna Cieslar och
Engler stodo här i sina föredrag på samma sida, betonande att man för

föryngring genom kultur bör anskaffa frö från sådana platser, hvars kli-

matiska förhållanden äro så mycket som möjligt öfverensstäm mande med
den nya kulturplatsens. Genom ingående redogörelser öfver sina många
belysande försök framhålla de riktigheten af sina påståenden. Som deras

motståndare uppträder prof. Mayr, som framhåller, att kulturer i stor skala

visat, att äfven ur frön med dålig härstamning normala träd uppkommit, om
endast belägenheten och uppväxtförhållandena varit normala och omvändt,

att af frön ur det vackraste bestånd på en abnorm plats och vid felaktig

vård uppstå förkrympta individer med dålig stamform. Han framhåller

alltså den rätta beståndsvården såsom mycket viktigare än fröets härstamning

ja, han varnar t. o. m. för att allt för mycket hålla på denna sak, då den

i onödig grad fördyrar utsädet.

Af stort intresse var äfven en del af de följande föredragen och

diskussionerna.
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I frågan Uppgifter för försöksanstalterna med afscende på trätransporl ocli

skogsbyggnadcr yttrade sig i form af föredrag endast prof. Marchet. Han
framhöll, hurusom hänsyn till varans kvalitet, till räntor o. d. tvingade till

virkets snabba utforsling ur skogarna. Försök angående de bästa utfors-

lingsmetoderna äro för dyrbara för enskilda personer, och har någon vunnit

ovanlig framgång i denna sak, så kommer egoismen honom att tiga därmed.

Alla offentliga försök i denna riktning fattas än, och ej heller har man i

tillräcklig grad försökt tillgodogöra sig den moderna teknikens hjälpmedel.

Efter en kortare diskussion, hvilkens deltagare dock voro eniga i hufvudsak,

sammanfattade man sina önskningar i en resolution, som anföres här, eme-

dan den kan ha ett visst intresse för vårt land.

Skogsafdelningen inom VIII int. landtbrukskongressen uttalar sorn sin

åsikt, att inrättandet af en transport- och maskinteknisk afdelning vid de

forstliga försöksanstalterna eller af ett dylikt institut vid de forstliga hög-

skolorna är en nödvändighet.

En sådan afdelnings uppgift skulle vara att

1. Utföra försök och samla erfarenhet rörande tekniska utförandet och

ekonomiska resultatet af olika transportmedel.

2. Samla och publicera planer för olika transportsätt.

3. Undersöka nya transportmedel och maskiner och dessas betydelse

för skogen.

4. Pröfva och befordra nya idéer på detta område.

5. Lämna kostnadsfria råd och uttalanden.

Senare öfvergick man till behandling af frågan »Den europeiska trä-

varuhandeln och det inflytande, som regleringen af de europeiska vattenvä-

garna kan utöfva på densamma».
Om virkestransporten i våra svenska floder höll d:r G. Andersson

ett belysande föredrag, som i hög grad väckte intresse hos den med våra

förhållanden alldeles obekanta åhörareskaran. Hufnagl, Jentsch och Makchet
behandlade transporten på de mellaneuropeiska vattenvägarna, försvarade

och klandrade kanalbyggnaderna och vattenregleringsåtgärderna, allt efter det

inflytande de ansågo sig häraf kunna vänta för sina resp. länders sågverks-

industri. Man antog en längre resolution, som dock på grund af sin speciella

karaktär här uteslutes. En internationell kommission tillsattes för att utar-

beta förslag till en för alla länder enhetlig trähandelsstatistik, som skall

föreläggas nästa kongress.

I frågan om Internationell öfvcrenskofnmelse i mått, sortering och kuberirig

af gagnvirke voro föredragshållare Kahl, Martin och Ekman. Från tyskt-

österrikiskt håll påyrkades, att man skulle arbeta för enighets uppnående

för sortimentenas upphuggning i skogen o. d., men som detta möttes af

synnerligen kraftigt motstånd från svenskt och franskt håll förföll saken.

Det från svenskt håll framställda förslaget om enighets uppnående i fråga

om mått i trävaruhandeln föranledde prof. Marchet till att i denna rikt-

ning framställa en resolution, som också antogs.

Åtgärder för förliindrande af rökskador. Föredragshållare voro oberforstrat

Reuss och professor Wislicenus.

Båda framhöllo huru med den tilltagande industrien i Tyskland, rök-

skadorna blifvit ofantHgt besvärliga för skogens vårdare. Orsaken är huf-

vudsakligen att söka i den mängd svafvelsyrlighet, som särskildt stenkolen
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afge och som alldeles förgiftar luften i industrisamhällenas grannskap. Som
botemedel framhölls:

1

.

Från skogsvårdens sida

:

Val af motståndskraftiga arter i de mest hotade bestånden (löfträd i

stället för barrträd). Plantering af ett smalt bälte löfträd i skogskanten som
skydd. Förbättring af marken, så att träden bli motståndskraftigare.

2. Från i/idiistriciis sida:

Byggandet af många och små skorstenar i stället för de hittills lof-

ordade höga.

Olika metoder för förbränningsgasernas och de andra giftiga gasernas
oskadliggörande eller tillräckliga utspädning.

3 . Från slatens sida :

Ett tillvaratagande af skogens intresse inom rimliga gränser genom
lagar, inspektioner o. s. v.

De föredrag och diskussioner, som berörde skogsindelningen, beskatt-

ningen, rödbokens användande och kalmarkers (här karstområdenas^ tillgo-

dogörande, erbjödo genom den speciellt tysk-österrikiska karaktär, som de
helt naturhgt fingo, mindre intresse för den svenske skogsmannen. För den
som önskar närmare upplysningar i dessa frågor hänvisas till den af kongres-

sen utgifna litteraturen.

En generalförsamling af alla de till omkring 2,300 uppgående delta-

garna ägde rum som afslutning på kongressen. Åtskilliga allmänna bestäm-

melser fattades här. Man beslöt, att om två år samlas i Berlin, och en

kommitté för mötets ordnande tillsattes. Kongressens namn ändrades på
de närvarande skogsmännens begäran till : Internationaler landt- und forst-

wirtschaftlicher Kongress.

Efter kongressens slut vidtogo utomordentligt lärorika utflykter åt skilda

håll i landet. Exkursionen till Sydböhmen afsåg att uppvisa ett mönster af

privat österrikisk skogshushållning, utflykten till Steiermark en på skogspro-

dukter byggd och väl utvecklad industri, och den till karstområdena slut-

ligen var en uppvisning af hvad allmän och privat företagsamhet äfven

under de vidrigaste förhållanden kan uträtta för impedimenters återvinnande

till bördig skogsmark. Af. E.

Forstakademien i Aliinden.

Direktören för preussiska skogsakademien i Miinden (Hannover\ Ober-

forstmeister, D:r P. Riebel, lämnar inom kort sin post och återgår i privat

skogstjänst. Hans plats skall besättas med professorn vid forstakademien i

Eberswalde, D:r Fricke.

Rektoratet vid universitetet i Munchen beklädes under läsåret

igoj— 1908 af professorn i skogshushållning, D:r Endres.
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REDOVISNING för insamlade medel till en grafvård öfver J. O. af Zellén.

Inkomster :

Bidrag tecknade å Skogsvårdsföreningens lista 558: —
Kontant insända medel till redogöraren 487: —
Upplupen ränta 16: 51 1,061: 51

Af redogöraren täckt brist 9: 68

S:a Kr. 1,071: 19

Utgifter :

Grafmonument 569: 19

Monumentets underhåll för all framtid, inbetaldt

till kyrkogårdsnämnden 500: —
Protokollslösen för erkännande därå 2: -

502: -

S:a Kr. 1,071: 19

Stockholm i december 1907.

Gunnar Schotte.

Att ofvanstående redovisning öfverensstämmer med oss förevisade räkenskaper

och verifikationer intyga:

Ragnar Lindahl. F. Aminoff.

REDOVISNING för insamlade medel till grafvård å Alb. Nilssons graf.

Inkomster •

Influtna bidrag 845: —
Upplupen ränta 29: 22 874- 22

S:a Kr. 874: 22

Utgifter:

Monument 761: —
Kostnad för sång vid grahen 57: 20

Krans från insamlarna 25: —
Fotografi af vården 4: —
Tryckning af upprop 10: —
Öfverlämnadt till fru Nilsson för grafvens prydande 17: 02 374: 22

S:a Kr. 874: 22

Stockholm i januari 1908.'

WiUi. Ekman. Gunnar Schotte.

Att ofvanstående redovisning öfverensstämmer med oss förevisade räkenskaper

och verifikationer intyga:

Ragnar Lindahl. F. Aminoff.
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Vegetationen och skogsväxten på Gotlands
hällmarker.

En undersökning med anledning af ett lagförslag.

Af Henrik Hesselman.

Den föreliggande undersökningen har afsett att utreda de vik-

tigaste naturhistoriska företeelserna hos hällmarkernas vegetation för att

lära känna de faktorer, som äro bestämmande för densamma. Un-
dersökningen har därför blifvit icke blott en rent botanisk och skogslig

studie, utan äfven geologiska och klimatologiska företeelser ha blifvit

föremål för diskussion och utredning. För undersökningar af det senare

slaget har jag kunnat påräkna värdefulla råd och intresseradt bistånd

från fackmän på dessa områden.

Af statsgeologerna fil. doktor Henrik Munthe och fil. lic. Her-
man Hedström erhöll jag rättighet att med benäget tillstånd af chefen

för Sveriges geologiska undersökning, professor Johan Gunnar An-
dersson, låta afkopiera hällmarksområdena, som voro utmärkta på de

outgifna geologiska rekognosceringsbladen öfver Gotland. Härigenom

erhölls redan före undersökningens början en karta öfver hällmarkernas

utbredning inom största delen af ön Äfven på annat sätt hafva de

ofvannämnda geologerna understödt min undersökning, särskildt där-

igenom att de lämnat mig synnerligen värdefulla upplysningar angående

de olika kalkstensarternas petrografi.ska struktur. Till mina vänner pro-

fessor Johan Gunnar Andersson, dr. Munthe och dr. Hedström
vill jag därför uttala ett hjärtligt tack.

Vid utarbetandet af den meteorologiska delen af afhandlingen har

jag kunnat påräkna intresseradt bistånd af chefen för meteorologiska

centralanstalten, professor H. E. Hamberg, och amanuensen därstädes

doktor Nils Ekholm. Hela observationsmaterialet angående neder-

börden på Gotland har sålunda ställts till min disposition. Härför,

liksom för många goda råd, anhåller jag att få framföra mitt vörd-

samma tack.

De insamlade mossorna hafva benäget bestämts af lektor H. V.

Arnell, och några lafbestämningar ha granskats af lektor G. A:sn

Mal me, hvilka herrar jag härmed tackar.

Stockholm den 12 februari 1908.

Skogsz'årdsföreningens Tidskri/t, IQ08. Fackuppsatser. n
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Kap. I. Lagförslagets uppkomst och under-
sökningens förhistoria.

Den lo juni 1906 insände skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län' en

skrifvelse till Kungl. Majt., däri den begärde en undersökning om huru-

vida skyddsskogslagen af den 24 juli 1903 kunde utsträckas till att gälla

äfven hällmarkerna på Gotland. I skrifvelsen framhålles först, hurusom

Gotland i allmänhet har ett mycket torrt och blåsigt klimat, särskildt är

försommaren i regel utmärkt af en betydande nederbördsbrist, som är

till stort hinder utom för åkerbruket äfven för allt, hvad skogsodling

och skogskultur är och heter. Särskildt vore de torra somrarna ogynn-

samma för de å hällmarkerna växande skogarna. Trots de svårigheter,

med hvilka föryngringen å dessa marker har att kämpa, ske äfven å

dessa ganska vidsträckta afverkningar, hvarvid å hällmarkerna den ringa

mylla, som hunnit att bildas, blåser bort, och kreaturen förstöra de upp-

spirande plantorna. Skogen försämrades sålunda alltjämt å hällmarkerna.

Flera myndigheter, såsom länets jägmästare, distriktets öfverjäg-

mästare och Konungens Befallningshafvande i Gotlands län, blefvo hörda

angående den inlämnade skrifvelsen samt förordade den begärda under-

sökningen. Kungl. domänstyrelsen föreslog därför, att en ingående

skogslig och skogsbotanisk undersökning måtte företagas, för att vinna

,

fastare hållpunkter för frågans afgörande. Kungl. Majt. biföll Kungl.

domänstyrelsens förslag samt beslöt att erforderliga medel skulle få

tagas ur reservationsanslaget för skogsväsendet.

I skrifvelse af den 4 maj 1907 erhöll författaren af denna uppsats

ett förordnande af Kungl. domänstyrelsen att jämte e. jägmästaren kap-

ten Sam. Sylvan utföra den begärda undersökningen.

Kapten Sylvan, som i en uppsats föreslagit skyddsskogar på Got-

land,^ började redan under försommaren sina arbeten med att komplettera

' Gotland äger sedan 1898 en enskild skogsvårdsstyrelse. Detta år tillsattes nämligen

en skogskommitté på 30 personer, representerande olika delar af ön. Halfva antalet med-

lemmar valdes af landstinget, andra hälften af hushållningssällskapet. Skogsvårdskommittén

väljer en skogsvårdsstyrelse af 4 personer jämte revirförvaltaren. Skogsvårdsstyrelsen har

ingen befattning med skogslagens bestämmelser, utan dess verksamhet inskränker sig till att

förvalta och för sitt ändamål använda de till skogsvården inom länet anslagna medlen.

- Skyddsskogar på Gotland. Skogsvärdsföreningens tidskrift 1906. Stockholm 1906.
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den af geologerna lämnade kartan. För detta ändamål rekognoscerades

Färön jämte socknarna Hangvar, Hall, Rute, Hellvi, Lärbro, Othem,

Hejnum, Fole och Gothem. Kapten Sy Ivan har därjämte tagit reda

på kalkugnarnas förekomst och inhämtat upplysningar om dessa samt

företagit mätningar och uppskattningar af de profytor, som utlades. För

den beredvillighet och det intresse, hvarmed kapten Sy Ivan utförde de

arbeten, som kommo på hans lott, är det mig en angenäm plikt att tacka.

Mina egna undersökningar började på Gotland den 5 augusti och

afslutades den 5 oktober. Under denna tid undersöktes äfven Fåröns

flygsandsfält, hvaröfver en särskild berättelse nyligen tryckts.

Den följande framställningen utgör en redogörelse för de resultat,

som denna undersökning lämnat, samt för de åsikter, hvartill jag kommit

angående det gjorda lagförslaget.

Kap. 2. För undersökningen bestämmande synpunkter.

Det af skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län väckta förslaget afsåg en

utsträckning af lagen angående skyddsskogar. Som bekant afser den

nu gällande skyddsskogslagen att bibehålla sådana skogar, som utgöra

ett skydd mot fjällgränsens nedgående och mot flygsandsfältens utbred-

ning. Den afser sålunda bevarandet af sädana skogar, som på grund

af klimatets beskaff"enhet (ijällskogarna) eller markens natur (skogarna

på flygsandsfälten) kunna anses särskildt hotade i sin existens. Men
den går därjämte ut på att bevaka och sk}'dda allmänna och gemen-

samma intressen. Fjällskogarna spela en afgjord roll i klimatologiskt

hänseende; deras uthuggande betyder en vidare utbredning af det kalla

och ^ råa fjällklimatet med dess häftiga vindar. Detta är här så mycket

mera fallet, som fjällskogarna äfven på grund af den försvagade frösätt-

ningen kämpa med stora föryngringssvårigheter. Har skogen afverkats

i fjällgränsens omedelbara närhet, kommer den aldrig tillbaka. På flyg-

sandsfälten åter kan skogens devastation betyda, att de bundna dynerna

bryta upp och breda ut sig öfver omgifvande marker. Helt nyligen har

jag kunnat göra en i detta hänseende mycket belysande undersökning,

till hvilken här hänvisas.' Man kan sålunda med fullt fog säga, att

det varit hänsynen till allmänna och gemensamma intressen, som lagt

de svårskötta fjällskogarna och flygsandsfälten under en strängare lag-

stiftning än öfriga enskilda tillhöriga skogar i riket, om man undantar

de speciallagar, som gälla för Lappmarken.

' Om flygsandsfälten på Fårön och skyddsskogslagen af den 24 juli 1903. Meddelan-

den från Statens skogsförsöksanstalt. H. 5. 1908. Skogsvårdsföreningens tidskrift. 1908. H. I.
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\'id arbetets planläggande blefvo samma synpunkter, som bestämt

sk>'ddsskogslagen, de afgörande. Undersökningen gick därför först ut

på att se i hvad mån en oförsiktig afverkning var vådlig för hällmarker-

nas förmåga att bära skog. Detta spörsmål kräfde en ingående skogs-

biologisk undersökning. Vidare blef den frågan föremål för närmare

diskussion, huruvida de redan kallagda af dessa hällmarker kunde ha

något inflytande på Gotlands klimat eller på något annat sätt beröra

allmänna och gemensamma intressen. Ty en sådan betydelse borde

dock dessa hällmarker ha, om man med rätt skulle kunna underkasta Got-

lands olika markägare väsentligt olika lagar med hänsyn till skogens skötsel.

Hällmarkerna på Gotland visa ett visst naturhistoriskt samband med
de ofruktbara, trädlösa alfvarområdena, som äro så karaktäristiska för

Oland, men som dessutom finnas på vissa delar af Gotland och på några

punkter i \'ästergötland. Alfvaret utgöres af vidsträckta trädlösa

hällmarker. Undersökningen af hällmarkerna gick därför först och

främst ut pä att åvägabringa en utredning af de skogbeväxta hällarnes

förhållande till alfvarområdena samt ett klarläggande af de faktorer,

som möjligen kunna öfverföra den skogbeväxta marken till kala alfvar-

slätter. Detta var en fråga, som förut icke behaneilats i litteraturen och

som därför kräfde en genomgående naturhistorisk och botanisk utred-

ning. Resultatet af denna återfinnes i kapitlen 3— 8. Pä grund af

ämnets natur har denna del af afhandlingen delvis en mera botanisk

hållning, än hvad som är vanligt i arbeten, som beröra skogsfrågor.

Men det är författarens förhoppning, att de talrika illustrationerna skola

göra denna del njutbar äfven för den läsare, som saknar botanisk skolning.

En annan icke mindre viktig fråga var en utredning af de kala

hällarnas eventuellt klimatiska betydelse. Bland praktiskt folk på Got-

land är det en åsikt, som man då och då påträliar, att dessa skulle till

en del vara en orsak till öns nederbördsbrist om försomrarna. I en

förut publicerad uppsats^ har denna åsikt äfven i tryck blifvit framställd,

dock utan att något som helst bevis presterats eller utan att några be-

lysande observationer blifvit anförda. Med begagnande af de neder-

bördsobservationer, som finnas från Gotland, har äfven denna fråga un-

derkastats en kritisk behandling.

Sedan sålunda de naturhistoriska synpunkterna fått den behandling,

som de kräfva med hänsyn till det gjorda lagförslaget, har jag sökt att,

så vidt de under sommaren utförda arbetena det tillåtit, taga veder-

börlig hänsyn till de andra skogarna på Gotland och deras beskaftenhet.

På grund häraf har lagförslaget kunnat underkastas en preliminär gransk-

ning från ekonomisk synpunkt.

' Sylvan. Citeradt arbete.
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Sedan det framlagda skyddsskogsförslaget sålunda blifvit föremål för

en mera allsidig pröfning, har jag upptagit frågan angående en eventuell

lagstiftning, gällande för Gotland i sin helhet. Härvidlag utgår jag från

ett af Gotlands läns landsting framställdt förslag.

Kap. Hällmarkerna på Gotland.

Hällmarkernas natur i allmänhet. Gotland uppbygges som
bekant af sedimentära bergarter tillhörande den öfversiluriska formatio-

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingai Fot. af förf.

Fig. I. \'y öfver I.indeklint. Erosionsrester af refkalk. lilandskog af tall och gran h berget.

Linde sn. ^'/^ I907-

nen. Berggrunden är ganska omväxlande och består af kalkstenar,

märgliga kalkstenar, märgelskiffrar samt inom ett mindre område på
södra Gotland af sandsten. Inom stora områden är berggrunden täckt

af lösa, kvartära aflagringar, såsom kalkhaltig morän (moränmärgel),

marina grus-, sand- och leraflagringar och i de fuktiga sänkorna torf-

bildningar (myrar) etc. På somliga ställen betäckas de lösare kalkstens-

arterna af ett så djupt lager vittringsjord, att den uppträder som en

särskild jordart och får sin beteckning på de geologiska kartbladen.

Genom inlandsisens transporterande verksamhet ingå i flera af de kvartära

aflagringarna allehanda block och finare material härstammande från ur-

berget i det finsk-skandinaviska området.

Betydande partier af berggrunden gå emellertid i dagen, utan att
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vara täckta med de nyss omnämnda kvartära aflagringarna. Den blottade

berggrunden är då nästan alldeles naken eller också betäckt med ett tunt

lager vittringsjord, uppkommet till väsentlig del genom sönderdelning af

hällen. I de smärre flacka sänkorna finner man stundom små aflagringar

af sand och morän, på många ställen vallar af strandgrus. När dessa

jordarter — sanden, moränen, strandgruset och vittringsjorden — äro

mycket tunna, har mark}'tan i hufvudsak karaktären af en berggrund.

Dylika områden — nakna eller med ett mycket tunt jordlager täckta

hällar — äro i enlighet med geologernas undersökningar på den med-

följande kartan betecknade som hällmarker.

Hällmarkerna bilda i regel plana, jämna terrängformer, hvil-

ket icke är utan betydelse tor vegetationen, då vattnet härigenom lång-

sammare afrinner och lätt samlar sig åtminstone vår och höst i de flacka

sänkorna. (Jmfr de talrika, längre fram meddelade bilderna.) Sällan

finner man en topografi, som liknar våra urbergsområden. Härom erinra

emellertid, liksom några delar af sydligaste delen af ön, de klintar, som

finnas på mellersta Gotland, t. ex. Lindeklint (fig. i), Lojstaklint. De
utgöras af hårdare, motståndskraftigare rester af den för öfrigt bortero-

derade berggrunden och åstadkomma en landskapstyp, som är sälls}-nt

på Gotland.

Hällmarkernas geografiska fördelning på ön. En bUck på

den medföljande kartan visar, att man trots det. att hällmarker före-

komma sä godt som öfver hela Gotland, dock kan urskilja vissa områ-

den, där hällmarkerna äro talrikare. Vi kunna lämpligen urskilja 4 dy-

lika hällmarksovirådoi

.

i) Det nordvästra hällmarksomrädet sträcker sig från Tofta

sockens kustområde utmed kusten genom socknarna \'ästerhejde, Visby

landsförsamling, Västkinde, Lummelunda, Stenkyrka, Hangvar, Hall och

Fleringe öfver till Fårö.

2) Det norra inre hällmarksområdet går från Stenkumla genom

Västerhejde, Follingbo, Hejdeby, Bro, Fole, Hejnum, Othem, Rute.

Bunge och Hellvi socknar och förenar sig på norra Gotland med det

nordvästra hällmarksområdet. Någon sträng begränsning af dessa om-

råden gent emot hvarandra är emellertid ej möjlig.

3) Det mellersta hällmarksområdet sträcker sig som ett band

öfver ön frän Klintehamnstrakten på västra kusten till Östergarn på

den östra. Det går genom socknarna Klinte, Fröjel, Hejde, Lojsta,

Linde, Etelhem, Buttle, Garde, Älskog, Ardre, Kräklingbo, Gammel-

garn och Östergarn. Det sänder upp en mindre gren genom \'äte

och \'iklau till Sjonhem.
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4) Det södra hällmarksområdet omfattar sydligaste delen af

Gotland med socknarna Näs, Fide, Öja, Vamlingbo, Hamra och Sundre.

Det södra hällmarksområdet skiljer sig från det mellersta genom ett bredt

bälte, där berggrunden utgöres af märgelskiffer eller där kalkstenen

täckes af ett djupare lager vittringsjord. Äfven sandaflagringar ha en

mycket stor utbredning inom denna del af Gotland.

Som vi se af kartan, bilda hällmarkerna inom dessa hällmarksom-

råden högst oregelbundna ytfigurer. Mellan de särskilda hällmarkerna

utgöres nämligen marken af lösa kvartära bildningar, sand och morän-

märgel, hvilka antingen äro uppodlade eller bära skog, ofta af den bästa

beskaffenhet, som anträffas å Gotland.

Berggrundens petrografiska beskaffenhet, I olikhet med de

andra silurområdena i vårt land förete bergarterna på Gotland äfven

inom samma stratigrafiska zon en högst heterogen prägel såväl med
hänsyn till sin petrografiska som faunistiska karaktär. Detta gör bland

annat, att frågan om Gotlands-lagrens indelning är ett geologiskt pro-

blem, som ännu icke fått sin slutgiltiga lösning. För närvarande arbetar

Sveriges geologiska undersökning på Gotland, först och främst genom
statsgeologerna dr. IMunthe och dr. Hedström. Deras arbeten hafva

ännu icke kunnat afslutas, men när så skett, torde man kunna erhålla

geologiska synpunkter, som skulle vara värdefulla för en undersökning

som denna. Först och främst skulle det vara synnerligen upplysande

att hafva en närmare utredning om bergarternas petrografi, hvilket

emellertid är en mycket kräfvande och svår uppgift. En genomförd

sådan undersökning saknas till dato. Sommarens arbeten tilläto icke

annat än mera grofva studier i denna riktning. I brist på en dylik

utredning vill jag emellertid söka framhålla några för förståelsen af vege-

tationen viktiga drag hos berggrunden.

Allt efter villkoren för bergartens bildning består den af rent kalci-

umkarbonat eller är den uppblandad med lera. Den förra är bildad på
grundt, den senare på djupare vatten. Vi kunna därför allt efter ler-

baken skilja mellan rena kalkstenar med ända till 98 % kalciumkarbo-

nat, märgliga kalkstenar och märgelskiffrar. Allt efter märgligheten är

bergarten mer eller mindre lättvittrad. Märgelskiffern faller lättast sön-

der. Den uppdelas vid vittring i större eller mindre flisor och ett ler-

rikt finmaterial. Bildas hällens öfversta delar af omväxlande tunna hori-

sontella kalkband och märgelskifferband, spelar märgelskiffern en viktig

roll därutinnan, att kalkstensbanden lätt lossna från hvarandra. En
svårvittrad kalksten blir lättvittrad, när den öfvergår i någon märglig

variation. Exempel härpå erbjuda megalomusbankarna.
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Bildas hällens yta af mera ren kalksten, betingas dess sönderfallande

af kalkstenens petrografiska natur. Vi kunna i det fallet skilja mellan

oskiktad kalk eller refkalk och skiktad kalk. Den oskiktade kalken eller

refkalken har på ytan en högst oregelbunden relief (rauknatur) och

är genomsatt af band eller körtlar af märgelskifter. Den är vanligen

rik på springor och sprickor i olika riktningar. En profil genom ref-

kalk företer ofta ett småknottrigt, oregelbundet utseende (se fig. 33).

Ur Statens sko^sförsöksanstalts samlingar. Fot. af förL

Fig. 2. Naken, sprickfylld häll med slukhål af hård, svårvjttrad kalksten. Älskogs >n norr

om Sigsarfve. *'„
1 907.

Af den skiktade kalkstenen kan man urskilja sådan med tunna

skikt, som mera lätt lossna frän hvarandra (fliskalk), och sådan, som är

aflagrad i mäktiga massiva bankar. Till den senare kalkstenssorten höra

vanligen de vidsträckta megalomusbankarna, liksom stromatoporkalken.

De hällar, som bildas af de sistnämnda kalkstensarterna, visa sig i allmän-

het mycket motståndskraftiga mot de agentier, som kunna sönderspränga

hällen. De gå därför ofta i dagen som alldeles nakna berghällar, som

sakna ett ytlager med vittringsjord eller också ha endast ett mycket tunt

sådant jordskikt. I stället äro dessa hällar ofta genomsatta af vertikala

springor och sprickor, hvilka ofta gå i samma riktning hos samma häll
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(se fig. 2). Stundom finnas i dessa hällar i synnerhet hos megalomus-
kalken egendomliga, rörlika, vertikala hål, slukhål, om hvilkas uppkomst
någon säker utredning ännu icke föreligger.

Äfven på ett mindre hällmarksområde kan man påträfifa kalkstenar

och märgelskififrar af olika beskaffenhet. Detta beror dels därpå att

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af för:.

Fig- 3- Vittringsjord af stromatoporkalk. Fotograferadt ofvanifrån. Invid det upp-
frusna partiet i midten synes »ledväxten» Galeopsis ladatinm f. globosa (jmfr. sid. 1351.

Hejdeby sn. Hejdeby hällar. ^'/^ 1907.

hällens yta bildas af berglager tillhörande olika geologiska tider, dels

därpå att en bergart, som är bildad under en och samma tid, kan

variera rätt mycket t. ex. i afseende på märgligheten. Detta förhållande

är af vikt för ett rätt förstående af vegetationen.

Vittringsjordens bildning och hällens förhållande till röt-

ternas nedträngande. För vittringsjordens bildning spelar den pe-
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trografiska beskaffenheten hos bergarten en mycket viktig roll. Ar
bergarten redan frän början genomsatt af talrika i olika riktningar gående
springor och rännor, blifva dessa genom frostens och atmosferiliernas

inverkan lätt utvidgade. Härigenom bildas på kalkhällens yta ett mer
eller mindre djupt lager af lucker vittringsjord. Ar kalkstenen märghg
eller består den af omväxlande tunna band märgelskiffer med kalksten,

angripas lättare märgelskifferbanden, hvarigenom kalkhällen uppluckras.

De studier, som under sommaren medhunnos, gåfvo icke tillfälle

till en fullständig utredning af de olika former af vittringsjord, som bil-

das af Gotlands olika kalkstens- och märgelskifferarter. Det är i och

för sig själf en stor och ganska omfattande uppgift, som fordrar ingående

geologiskt-petrografiska och kemiska undersökningar. Här kan därför

endast lämnas en mycket kortfattad och mera i grofva drag skisserad

framställning af denna del af hällarnas naturhistoria. För den, som
närmare vill studera jordarters uppkomst genom vittring, erbjuder sig

emellertid här ett mycket intressant och rikt studiefält. För den före-

liggande frågans behof torde dock den följande framställningen vara till-

räcklig. Här vill jag emellertid endast uppehålla mig vid sakens mera

mineralogiska sida och vittringsjordens uppkomst ur hällen. Humusäm-
nenas beskaffenhet, vittringsjordens sammansättning, dess kemi.ska och

fysikaliska beskaffenhet beröras däremot närmare i kap. 5.

För att sätta läsaren in i hvad frågan gäller meddelas här först bil-

den af vittringsjorden å en svårvittrad häll (fig. 3), nämligen från stro-

matoporkalken å Hejdeby hällar. Kalkhällen är här betäckt med stora,

kantiga, oregelbundet formade kalkstensstycken, som jämte en del fin-

jord bilda ett lager af 10— 12 cm. mäktighet. Under detta ligger den

ovittrade, fasta, endast här och där af någon spricka genomsatta hällen.

Den viktigaste faktorn för bildningen af detta tunna jordskikt å hällen

har utan tvifvel varit frosten, som här liksom i våra fjäll varit en fak-

tor af stor geologisk betydelse. De skarpa kanterna, de oregelbundna

formerna, stenarnas ända ut i ytan hårda och fasta beskaffenhet, allt

talar för att den kemiska vittringen (inverkan genom humussyror, kol-

syra) varit af underordnad betydelse. Här ha de fysiska vittringsfak-

torerna, vatten, is och temperaturförändringar varit de viktigaste agensen.

Från denna mera svårvittrade häll vända vi oss till en annan kalk-

art, som i afseende på sin petrografiska struktur utgör den polära mot-

satsen. Såsom bilden (fig. 4) visar, finnes öfverst ett ganska mäktigt (40

—

50 cm. på många ställen) lager vittringsjord bestående af större och

mindre kantiga stenar, blandade med finare material. På ytan har ve-

getationen bildat ett ganska ordentligt humuslager, som genom maskars

och insekters gräfvande och transporterande verksamhet har blandats
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med den underliggande mineraliska vittringsjorden. Under detta lager

följer själfva hällen, som är rikligt genomsatt af talrika, såväl vertikala

som horisontella springor. Hällen är sålunda starkt förklyftad och i

springorna ha rötterna trängt djupt ned. Vid det stenbrott, där den
meddelade bilden togs, sågos rötter på ett djup af 1,72 m., men säker-

Ur Statens skogsförsöksanstalts sanilinj^ar. Fot. af förf.

Fig. 4. Profil vid ett kalkbrott genoir. starkt förklyftad krinoidékalk. De platta tall-

rötterna gå pä ett djup af ända till 1,72 m Lavering af Th. Ekblom efter fotografi.

Fröjels sn. Iröjelsberget -7, 1907.

ligen kunna de gå ännu djupare. I horisontella springor sågos talrika

rötter på ett djup af 1,62 m. Rötterna voro på grund af växtplat.sens

beskaffenhet starkt plattade, nästan bandlika. (Fig. 4.)

Liknande lager med vittringsjord, bestående af större eller mindre

stycken, som lösgjorts ur hällen, betäcka äfven refkalken och fliskalken.

Förmodligen kunna äfven här trädrötterna tränga djupt ned, några di-



VEGETATIONEN OCH SKOGSVÄXTEN PÅ GOTLANDS HÄLLMARKER. 105

rekta observationer häröfver föreligga emellertid ej. Hällens beskaffen-

het talar dock Härför, å fig. 53 sid. 180 synes en profil af en klippa af

refkalk. Den är i

olika riktningar ge-

nomsatt af springor.

De märgliga

kalkstenarna eller

den med märgelskif-

fern växellagrande

kalkstenen tillhöra

de mera lättvittrade

kalkstenarna. Här-

vidlag bildas ofta

mer eller mindre

stora, plana, lösa

skifvor eller block,

hvilka tillsammans

med andra mindre

och större kalkstens-

stycken och finjord

täcka hällen till väx-

lande djup (se fig. 5).

Af denna fram-

ställning är det ock

lätt att förstå, att

betingelserna för

skogsväxten å häl-

larna närmast bero

på tvenne faktorer,

nämhgen vittrings-

jordens djup och den

underliggande häl-

lens petrografiska

beskaffenhet. Men

härtill kommer en

annan faktor af den

mest afgörande be-

tydelse, nämligen

hällens dränering. Många af Gotlands kalkarter äro starkt lerhaltiga.

Vid vittring bildas af sädana kalkarter ytterst lerrika vittringsprodukter,

som äro utomordentligt vattenhållande. På vår och höst blifva dessa

c .1-1

5. >
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jordarter, om ej hällens dräneringsförhällanden genom slukhål eller sprickor

äro synnerligen goda, öfvermättade med vatten, om somrarna torka de

så småningom ut till ytterst torra jordarter. På grund af denna växlande

vattentillgång och de struktur- och omlagringsförhållanden, som vid frost

inträffa i en dylik, med vatten öfvermättad jordart, äro dylika vittrings-

jordar ytterst olämpliga för skogsväxt. Till samma kategori hör oftast

den i sänkor eller depressioner bildade jorden. Denna är nog ofta, åt-

minstone hvad finmaterialet beträffar, till en ej oväsentlig del bildad genom
nedsvämning från omgifvande häll. Den är sålunda i sträng mening ej

någon vittringsjord, ett begrepp, som dock här tagits i ganska vid be-

märkelse. Stundom består denna jord, såsom i blekevätarna, till en mycket

väsentlig del af bleke eller utfälldt kalciumkarbonat. Det är då en genom
kemisk utfällning bildad jordart. Den i sänkor eller flacka depressioner

bildade jorden har säkerligen många gånger uppkommit såväl genom
vittring som genom nedsvämning och kemisk utfällning. Då jordarten

till en betydande del bestått af stora, genom vittring lösgjorda kalkstens-

stycken, har jag för den bibehållit namnet vittringsjord, ehuru detta be-

grepp då användts i något vidsträcktare bemärkelse, än hvad som strängt

taget är riktigt. Rena svämningsjordar äro mindre ofta förekommande

på hällarna. Blekeanhopningar äro däremot vanliga.

För vegetationen spelar det emellertid en underordnad roll, hur jor-

den har uppkommit, hufvudsaken är jordens beskaffenhet. Jag vill där-

för i denna öfversikt behålla namnet vittringsjord för alla jordarter på

hällarna, som hufvudsakligen uppkommit genom hällens vittring.

I den följande framställningen redogöres för skogen å strandvallar

i' samband med vegetationen å dränerad vittringsjord, för blekevätarna

under rubriken odränerad vittringsjord. Denna geologiska inkonsekvens

beror därpå, att strandvallarna erbjuda skogen ungefär samma betingelser

som den dränerade vittringsjorden, blekevätarna som den sämsta odrä-

nerade.

Dräneringen har emellertid en så genomgripande betydelse för ve-

getationen, att man med fullt fog kan indela växtligheten å Gotlands

med vittringsjord mer eller mindre täckta hällmarker i tvenne stora af-

delningar.

i) Vegetationen å dränerad vittringsjord.

2) Vegetationen å odränerad vittringsjord.

Den ena gruppen är så godt som identisk med de skogklädda häl-

larna. Den andra gruppen omfattar en stor del af Gotlands alfvarom-

råden, träskhedarna och slutligen såsom en sista länk blekevätarna.
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Kap. 4. Vegetationen och skogsväxten å hällmarkerna.

Hällmarkernas vegetation är i eminent grad beroende af markens
beskaffenhet. Dess egendomligheter präglas i främsta rummet icke af

klimatet, utan af de säregna villkor för växtlifvet, som kalkhällarna er-

bjuda. En sådan vegetation benämna de moderna växtgeograferna

edafisk. Endast så till vida är den äfven beroende af klimatet, att med
ändrade temperatur- och nederbördsförhållanden kalkhällens vittring skulle

försiggå på ett annat sätt, blifva långsammare eller hastigare.

Vegetationens skaplynne och sammansättning på hällmarkerna va-

riera i närmaste beroende af markens beskaffenhet. I detta hänseende

skiljer sig hällmarksvegetationen i hög grad från de klimatiskt betingade

växtformationerna, hvilka förete en stor omväxling på grund af de olika

utvecklingsförlopp, som vegetationen genomlöper efter störande inbrott

i dess lif, t. ex. skogsafverkningar eller skogseldar. De mest belysande

exempel på en dylik vegetation förete våra skogar, hvilka på en i det

närmaste likartad mark kunna förete stor omväxling med hänsyn till

utseende och sammansättning, beroende bland annat därpå, att de re-

presentera olika faser i skogarnas utveckling.

När vi därför vilja indela hällmarksvegetationen i olika naturliga

grupper, kan man med fullt fog lägga markens beskaffenhet som en

första indelningsgrund. En sådan indelningsgrund har sitt berättigande

äfven i botaniskt afseende och spelar därför också en i praktiskt-skogs-

biologiskt hänseende viktig roll. Lämpligast blir det dä att indela häll-

markerna med hänsyn till vittringsjordens djup och beskaffenhet. Vi få

på det sättet trenne grupper, hvilka dock genom allehanda öfvergångar

äro förbundna med hvarandra.

I. Vegetationen å nakna hällar.

II. Vegetationen å hällar med dränerad vittringsjord.

III. Vegetationen å hällar med odränerad vittringsjord.

På grund af den förelagda undersökningens beskaffenhet lägges vid

vegetationsskildringen hufvudvikten på träden. Då emellertid äfven de

öfriga elementen i vegetationen spela en viktig roll för förståelsen af den

förelagda frågan, meddelas äfven studier häröfver.

I. Vegetation och skogs.växt å nakna hällar.

Vegetationens allmänna karaktär. Såsom föregående kapitel

visat, råder en mycket stor petrografisk variation hos kalkstenen på Got-

land. Till de mera svårvittrade kalkstenarna höra stromatoporkalken

och stora partier af de mäktiga megalomusbankarna, hvilka dock kunna
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vara märgliga och i så fall mera lättvittrade. Där berggrunden utgöres

af dylik kalksten, och då den genom att icke vara betäckt med kvartära

aflagringar går i dagen, bildar den plana, jämna hällar, stundom af ganska

stor utsträckning. Själfva hällen är ofta alldeles naken, eller är den

täckt med ett tunt lager vittringsjord. För vegetationen spela då de

vertikala springorna, sprickorna och slukhålen, som i växlande riktning

och till olika mängd genomsätta hällen, en mycket viktig roll. Den ve-

getation, som kan trifvas å dessa hällar, har helt och hållet karaktären

af en klippflora på kalk. Växterna äro genom sin yttre och inre bygg-

nad strängt tillpassade till en dylik lokal. Några förrätta sitt lifsarbete

på våren, då det ännu finnes en del fuktighet såsom rest från vinterns

snö, andra däremot äro på olika sätt rustade att ta upp kampen med
intensiv torka och en stark solbestrålning. Växterna ha fullkomligt ka-

raktären af hvad botanisterna kalla xerofila eller torrhetsfördragande

växter. De i detta hänseende mest utpräglade arterna förmå uthärda

t. o. m. på den nästan nakna hällen, där det samlat sig litet jord under

mosstufvorna.

Här nedan lämnas i korthet en liten skildring af detta slags ve-

getation.

På själfva hällen.' Sediim album, verklig karaktärsväxt, som på högsommaren lä-

ter hällarna på stora partier ly.sa röda och hvita af de starkt färgade bladen och de rikliga

blommorna, Sfdifiii orre, mera spridd, Hutchinsia prfruxi, en äkta vårväxt, som på högsom-

maren är totalt förtorkad, Ccrastuini 7'iilgafinii, spridd, Allniin sihattoprasiini. här och där

i några höga mosstufvor.

Dessa och några andra växter kunna uppträda pä de sprickfria hällarna, alltid äro de

dock betäckta af ett tunt, stundom icke ens centimetertjockt skikt af vittringsjord eller mylla

och sand. som samlat sig under mosstufvorna.

Möss- och lafvegetationen är synnerligen karaktäristisk. Ofver liällarna växa spridda

smärre, rundade, svällande mosstufvor. När dessa blifvit större, öfvertäckas de ofta af stora,

grant färgade lafvar.

Mossor. J\IoUia tortuosa, en mycket allmän och karaktäristisk mossa, Mollia fragi-

lis. Toriula inralis, Ditrichmii flexicaulc, Lcersia coniorta. Sfereodon cupressiformey Schisto-

phylhim adiafttho/dcs. T/niidntni abiethuim, Grnnniia apocarpa, Barbiila coitvohita, Brynin

proliferiim m. fl.

Lafvar. Lecanora fiilgens. Lecaiiora crassa, Lecidea dec/pieiis. Clcidonia alcczcornis a

damcecornis, Clad. alccBC. /? endiviafolia. Ton/ma coertiko-nigncans, Thainnolia Termiciilaris,

Cetraria islnndica, Cetraria jnmperina, Cladonia pyxidata var. pocillum.

Klippspringorna. Här finns den egentliga vegetationen, som ofta

utgöres af en mycket artrik flora, innehållande till en stor del arter, som

äro synnerligen karaktäristiska för Gotland eller andra silurkalkområden

' Då hällarnas flora är en utpräglad vårflora, skulle nog en tidigare utförd undersök-

ning lämnat ett större antal arter. I alla händelser kan i en afhandling som denna endast

de viktigaste arterna blifva nämnda
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i vårt land. Här kan det icke vara platsen att uppräkna alla dessa

arter, det skulle mera tillhöra ett rent botaniskt arbete. Emellertid spe-

lar kännedomen om den på kalkhällarna lefvande floran en mycket vik-

tig roll för att riktigt bedöma skogsväxtens betingelser, så att en upp-

räkning af några af de viktigare arterna här må finna plats.

Melica ciliata. synnerligen vanlig cch karaktäristisk, Cyuamhiim vimTtoxiciiiiu d;o,

Aspenila thicloria, Thymiis serpylhnn, Globit/aria vitlgaris, Anthericitni rmnosum^ Cirsiuiu

acaulf, Arena pra/ens/s, Prunella gratidiyiora, Spita-a filipendiila, Poa compressa, Geraniioit

sangtitnetttn, HeliantJiemiini chamcecjstus, H. Fnmana, Agrosfis vulgari^, Carcx glauca, Se-

sleria ccerulea, Galiuvi venitn. Galitiiu lH->realc, Artemisia caiiipesins, Allium siha^iioprasuin.

Linum catharticiim.

Där klippspringorna äro bredare och djupare, så att fuktigheten bättre bibehålies, trif-

vas en del skuggälskande växter, bland dem blåsippa {Anemotie hepafica), som förekommer

i de mest prydliga och ögat tilltalande exemplar. Laciitca imiralis är likaledes mycket van-

lig. Springornas väggar klädas stundom med frodiga exemplar af Asplenitint ruta murana.

som äfven kan förekomma på kanten af de smalare springorna. Ofta är, med undantag af

Sedjiin album och några andra arter, som förmå lefva på den kala hällen, hela fanerogam-

vegetationen inskränkt till några få arter, som äro rotade i bottnen af de djupa springorna

och slukhålen och som skjuta upp öfre delen af skotten ofvanför hällens yta (se fig. 2).

När hällen täckes af ett tunnare lager vittringsjord, förmå en hel

del af de här nämnda växterna att äfven breda ut sig öfver hällen.

Men klippspringorna erbjuda äfven för en del andra högre växter

någorlunda gynnsamma växplatser, framför allt är enen [Jiiniperus com-

nmnis) mycket vanlig. Vidare höra hit en del andra buskar, såsom

oxbär [Cotoneastcr integerrinia), hagtorn {Cratcegus oxyacantlia), slån

{Pninns spinosa), åtskilliga nyponarter {Roscb spp.) m. fl.

Med hänsyn såväl till den högre som lägre vegetationen visa häll-

markerna en mycket stor likhet och en långt gående floristisk öfverens-

stämmelse med alfvarområdet på Öland. Men de gotländska, nakna

hällarna skilja sig från alfvaret i regel därigenom, att de äro bevuxna

med spridda träd, först och främst tall, men äfven ehuru mera spar-

samt gran.

Trädvegetationen. De tallar som förekomma på hällen nå på

grund af växplatsens beskaffenhet endast en mycket obetydlig utveck-

ling. På de mera plana hällarna med smala springor träffas i regel en-

dast 2—3—4 m. höga, vidgreniga tallar. De nedre grenarna äro ofta

utbredda utmed hällen. En genomgående hufvudstam saknas ofta.

Kronan består af flera krokiga, ungefär jämntjocka grenar (jmfr fig. 6).

På andra hällar, där klippspringorna äro djupare och ligga närmare hvar-

andra, få träden däremot stundom en mera utpräglad hufvud.stam. Nå-

gon höjd nå de dock aldrig, de högsta, mätta träden voro 4 å 4,5 m.

höga. Mindre klippartier, omgifna rundtorn af högre skog på bättre

Skoss--iirds/i'renin^fns Tidskrift. IQ08. Fackuppsaiser. i
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mark, kunna uppvisa något högre träd. Pä dylik impedimentartad mark

kan man icke

tala om några

bestånd, träd-

vegetationens

slutenhet beror

helt och hållet

på hur pass

mycket med
sprickor det

finns i hällen.

Någon enda

gång kan det

hända, att smär-

re bestånd kun-

na uppkomma

på detta sätt.

För att ge en

föreställningom

skogsväxtens

utseende å dy-

lika hällar med-

delas här ytter-

ligare tvenne

bilder (fig. 7, 8).

Den ena visar

tallskogen å en

plan häll (stro-

matoporkalk)

sydväst om Ire

i Hangvar soc-

ken, den andra

en mera sprick-

fylld häll vid

Källstäde i Lär-

bro socken på

norra Gotland.

Utom tall

förekomma å

dessa hällar utan vittringsjord eller också med ett mycket tunt lager

sådan jord här och där gran samt någon gång löfträd, såsom oxel

{Sorbus suecica och fennica] och ask.
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Tallarnas växtlighet. För att i någon mån belysa växtligheten å

dessa hällar, meddelas här nedan några mått på höjd, brösthöjdsdiameter

och ålder hos några valda träd på tämligen typiska, något bättre lokaler.

Då man här knappast kan tala om bestånd, då träden endast stå spridda

här och där på hällen, har jag ansett det vara mera belysande att meddela

exempel på några träds tillväxt än att tala om kubikmassan per hektar. För

öfrigt är det så godt som omöjligt att uppskatta kubikmassan hos dessa

knotiga träd med sina vresiga grenar, där en högst väsentlig del af ved-

massan är förlagd till grenarna (jmfr fig. 6).

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Fig. 7. Tallskog å sprickfylld häll. Lärbro sn. Källstäde. -'/g 1907.

N:o I. Sprickfylld häll nära Källstäde i Lärbro socken. Träden ha ofta en någor-

lunda rak och utpräglad hufvudstam (se fis

Nr. Höjd.

7).

I
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N:o 2, Häll med mera smala sprickor söder om Ire i Hangvar socken. Träden ofta

krokiga, grofgreniga med utbredda kronor (fig. 8).

Höjd.

2,0 in.

2,0 t

2,8 »

3,0 >

4,0 »

4,0 >

4,2 »

4.5 »

4,5 -!

Diam.

9,0 cm.

12,6 »

'3.3 »

12,3 »

14,5 »

16.5 »

I 6,2 »

18.6 »

19,8 :>

Aldef.

35 är

60 »

50 »

65 >,

67 »

56 »

45 »

60 »

Åldern är bestämd efter borrspän vid brösthöjd. För att få den verkliga åldern bör

man tillägga 15^20 år.

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Fig. 8. Gles trädvegetation af tall ä häll utan vittringsjord. Hangvar sn. nära Ire. ^"Z, 1907.

Den nakna hällens förmåga att producera skog och af-

verkningens inflytande. Hvilken betydelse ha nu dessa träd för

vegetationens vidare utveckling å hällarna? Kan man betrakta dessa

träd som de första pioniärerna för skogens vidare utveckling å de plana

hällarna eller utgöra de den trädproduktion, som under nuvarande kli-

matiska förhållanden är möjlig? En granskning af trädens inverkan å

själfva hällen ger oss ett svar på denna fråga. Aro träden mycket vid-

greniga och grenarna långt nedhängande bildas ofta, ehuru icke alltid,

ett ganska tjockt humuslager under träden. En förändring af vegeta-

tionen blir också en följd. I stället för de spridda tufvorna af Mollia
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tortiiosa, Mollia fragilis, Ditricimm flexicaulc, Tortu!a riiralis m. fl.

bildas under träden ett sammanhängande mosstäcke, i hvilket uppträda

Dicranuni scopariian, Hylocomium triquetrum, Hypnnvi sericcuni, StcrcoJon

cupressiforme, sålunda mossor, som finnas i våra vanliga barrskogar.

Under träden kunna någon gång växa ljung {Calluna vidgaris), stundom

ehuru mera sällan lingon
(
Vaccinium vitis idcea), mjölon {Arctostaphylos

uva ursi), smultron {Fragaria vescä), gulmåra [Galium veriwi), hvitmåra

{Galiuvi borealé).

Huggas träden bort, försvinner delvis den vegetation af mossor

och andra växter, som täckt den torfartade mullen. Humushögen ligger

fläckvis naken, här .och där beströdd med några starkt torrhetsför-

dragande växter, såsom fårsvingel [Festuca ovina), hvitblommig fetknopp

[Sedlim album), Hutchinsia petrcea. En del växter, som förut kommit

in, medan trädet ännu beskuggade mullhögen, finnas stundom kvar, så-

som ljung, lingon och någon enda gång sådana växter som Epilobiutn

angustifoliiim och Pteris aquilina.

Vid torrt väder och stark blåst börjar den torra mullen flyga om-

kring. Mullflykten försiggår dock mycket långsamt, äfven på exponerade

platser. Alldeles invid hafvet, knappt ett 50-tal meter från själfva stran-

den, ser man stundom mullhögar, som äro så gamla, att de kvarlämnade

trädstubbarna nästan multnat bort. Hvilken roll spelar nu denna mull-

flykt för trädens utveckling å hällarna? En undersökning af denna sorts

hällar har visat, att de nya tallplantorna i regel icke gro i dessa mull-

högar. Orsaken är tydligen den, att fuktighetsförhållandena här äro

ytterst ogynnsamma. Mullhögen ligger som en sval eller som ett täcke

å den plana hällen. Ar hällen genomdragen af djupa sprickor, ligger

mullhögen som ett täcke öfver själfva springan, utan att denna är fylld

af humus eller någon lösare jordart. Vid ymnigt regn kan mullhögen

visserligen blifva ganska fuktig, men vid torka kan någon vattentransport

från djupare lager ej äga rum. Den genom trädvegetationen bildade

mullhögen bildar sålunda en mycket ogynnsam grobädd.

För att en trädplanta skall kunna gro å denna form af hällarna

fordras med nödvändighet, att fröet kommer ned i någon springa eller

faller ned bland några stenar, där fuktigheten bättre bevaras. På sådana

platser finner man de nya plantorna, icke där tallarna genom sitt barr-

och kotteaflall gifvit upphof till en kraftig mullbildning. Denna hindrar

tvärt om fröet att ernå lämpliga groningsplatser. Den i flykt stadda mul-

len kan blåsa ned i springor och slukhål och på så sätt där möjligen för-

bättra trädens lifsvillkor. Den här beskrifna mullflykten å de plana

hällarna utan eller med ett mycket tunt lager vittringsjord

är icke till hinders för den nya skogsgenerationen utan är en
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förutsättning för, att en sådan på nytt skall infinna sig. Ge-
nom mullens ansamling i springor och dylikt bidrar mull-

flykten i någon liten mån till förbättrande af villkoren för

trädväxten.

Är hällen så tätt genomdragen af springor, att ett tätare bestånd

kan komma till utbildning, gestaltar sig saken möjligen på annat sätt.

Några direkta observationer häröfver äro emellertid ej gjorda.

För själfva hällens vittrande spelar humusbildningen under tallarna

en underordnad roll. Ofta ligger nämligen hällen plan och jämn under

humustäcket, icke söndersplittrad och söndersprängd. I någon mån
spelar dock hällens beskaffenhet en viss roll. A somliga hällar finns ett

mycket tunt lager af finkornigt vittringsgrus, vid hvars uppkomst moss-

och lafvegetationen möjligen kan ha spelat någon roll. En ingående studie

af dessa företeelser förutsätter dock en mera grundlig utredning af de olika

kalkarternas petrografi, än den jag medhann. Detta vittringsgrus, som huf-

vudsakligen förekommer på hällar utan större springor, nedsvämmas emel-

lertid af regnet i mera plana sänkor, där det på sin höjd kan nära en torftig

ört- och gräsflora. Den vegetation, som här bildas, visar den största öfver-

ensstämmelsen med den växtlighet, som enligt den följande framställ-

ningen är karaktäristisk för det odränerade vittringsgruset, en jordart, som
är ytterst olämplig för skogsväxt. Genom humusämnens inverkan på den

nakna svårvittrade hällen bildas sålunda icke någon för skogsväxt gynnsam
vittringsjord. Häraf följer också, att man icke inom öfverskådliga tider

och under rådande klimatiska förhållanden kan vänta någon vidare ut-

veckling af skogen å de nakna hällarna. Den till springor, sprickor,

slukhål och mindre gropar i hällarna inskränkta trädvege-
tationen bildar sålunda den högsta trädproduktion, som dessa
marker kunna lämna under rådande klimatiska betingelser.

Dessa springor, sprickor och slukhål äro primära företeelser, och hafva

ingalunda bildats genom processer, vid hvilka vegetationen spelar nå-

gon roll.

Detta påstående om de för närvarande nakna hällarnas oförmåga

att äfven i framtiden producera några sammanhängande bestånd kan

kanske synas mången väl djärft. De för närvarande mera tätt skogbe-

växta hällarna lämna dock därför ett mycket kraftigt stöd. Det visar

sig nämligen, att trädbestånden antingen växa i en kalkart, som på grund

af sin sönderklyftade beskaffenhet lämnar träden bättre tillfälle att breda

ut sina rötter eller också är täckt med mer eller mindre djupt lager

vittringsjord, som hufvudsakligen uppkommit genom frostvittring, ej ge-

nom inverkan af humusämnen, eller också uppkommit af mera lätt-

vittrade, redan från början starkt söndersprängda eller sönderklyftade
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kalkstensarter. Genom mullbildning af de nakna hällarna kan man
heller icke hoppas pä någon utveckling af bestånd. Saknas ett tillräck-

ligt djupt lager med vittringsjord, blir humusskiktets fuktighetsförhållan-

den allt annat än gynnsamma för skogens föryngring och växt.

Med dessa uttalanden angående de nakna hällarnas oförmåga att

producera sammanhängande bestånd är emellertid icke sagdt, att skogs-

växten på desamma för närvarande är sådan, som den kan bli. Bättre

resultat kunna säkerligen här och där nås, om vegetationen ostördt får

utveckla sig, men enligt min mening och erfarenhet kunna här några

bestånd aldrig komma till utveckling, utom i de fall, där springorna

ligga mycket tätt.

Blifva träden, som växa i springorna på en dylik häll af någon

större utsträckning, på en gång afverkade, så att hällen på en gång

blir kal. dröjer det mycket länge, innan någon skog kommer tillbaka.

Faran af dylika sköflingar är emellertid för Gotland i sin helhet

mindre betydande, dä dylik hällmark ej bildar några större samman-
hängande partier.

II. Vegetation och skogsväxt å hällmarker med dränerad
vittringsjord.

Hällmarken är i regel bevuxen med skog, när vittringslagret har en

mäktighet af 20—30 cm. eller därutötver. och då det är väl dräneradt,

så att det ej bildar sig några vattensamlingar på hällen under våren

och hösten. Tallen är det viktigaste trädet; dessutom förekommer gra-

nen inom somliga områden ganska rikligt. Löfträd saknas däremot

eller spela en underordnad roll.

Med hänsyn till trädens höjd och utseende, beståndens slutenhet

och markbetäckningens sammansättning förete tallskogarna å hällmark

en ganska stor omväxling. Hvad själfva bestånden beträlia, tinna vi en

hel serie från de glesa, jtterst låga skogarna med mycket ringa produk-

tionsvärde, som växa på den svårvittrade hällen, ända till fullt slutna

tallskogar å bättre häll, där flere träd kunna lämna timmerstockar, ehuru

små och korta, såsom i allmänhet på Gotland. I de glesa, låga skogarna

visar markbetäckningen den största öfverensstämmelse med de förut

skildrade växtformationerna å naken häll, medan de mera slutna bestån-

den likna de örtrika tallskogarna, som äro så karaktäristiska för Gotland.

Xågra belysande bestånd må här sknldras, hvar\id början göres

med dem. som mest likna den usla skogsväxten å de nakna hällarna.

Bestånd af spridda träd. Såsom exempel härpå kan lämpHgen

anföras ett bestånd å stromatoporkalk. sålunda en svårvittrad bergart, nära

Katrinelund i Visbv landsförsamling men inom gränsen för Västkinde s:n.
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Slutenheten är här så ringa, att markbetäckningen i det närmaste
öfverensstämmer med den, som linnes i de nakna hällarnas springor

r» c:

^ I

och remnor. Det är fortfarande en utprägladt Ijusälskande flora, som
trifves och frodas på marken. Beståndets utseende framgår af bilden fig. g.
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Beståndet hade följande sammansättning:

Träd, rikliga.

Riklig: Tall yfmus i-thrstr,-s., låg. gröt och vidgrenig.

Enstaka: Oxel {Sorhts snfc/ca^, låg.

Buskar, spridda.

Spridda: Berberis t^Berbtrris zttigarts). En {/uniptrus commiinis).

Enstaka: Oxbär {Cotoneaster inUgerrimd), Nypon {Rosa sp.].

Ris, strödda.

Strödd: Mjölon yArctostophylos tn-a iirsi).

Spridd: Ljung yCalluna rntlgarisj, spr. fläckar.

Örter och gräs, rikliga.

Strödda— rikliga: Bergsslok {Mehca cihata), stora fläckar riklig. Sandlilja [Anthe-

riaim ramostim), stora fläckar riklig. Slankstarr '^Care.v glaitca], h. o. d. riklig. Vildlin

[Unum caiharttatm)^ i^riåådi fläckar riklig. Backtimjan ( Tävoti/j j<rr^v//«OT), strödd. Smultron

{Fragaria vescä), strödd. Blodnäfra {Geranhtm sangumeum\ strödd.

Spridda: .\ngshafre {Ax-ena pratensts). Blåklocka {Campantila rotiindifoUd). Tulk-

ört {jCynanchum vincetoxicum). Hvitmåra {Galiiim boreale'. Gulmåra ^Galium Terurn^.

Bergskrabba Globularia xttlgaris). Praktbrunört (Prunella gTanJtyiora\ Brudbröd (i^/r<nz

nlipendttla). Harväppling {Anthyllts v^ulnerarta). Kalktraf {Arabis sndetica).

Enstaka: Färgmadra {Aspentla tinctoria). Darrgräs {Briza mgdia\ Harmynta (C<i-

latnintha acinos). Stor blåklocka iCampanula persicafolia). Spåmanstistel {Carlina 7'ul-

garis]. Rödklint {Centatirea jaced). Jordtistel {Cirsitim OirauJe). Färsvingel (^Festuca crvina).

Backsmultron Fragaria coUina). Johannesört {Hypericiim perforatutti). Pilkrisla {Inula

salicina . Käringtand {Lotus cornuiilatiis]. Backanis {Pimpinella saxifraga). Hvit fetknopp

{Sediim aUmni).

iMossor, spridda, isynnerhet under träden.

Lafvar, t. rikliga. Cetrar-.i tslnndtr.T. i, rikl. Cladina ran^ift-rina, strödd.

Som det framgår af den meddelade växtlistan, är det så godt

som uteslutande en starkt Ijusälskande flora, som jämte tallarna kläder

marken. Xågon sluten växtmatta flnnes emellertid ej. Pä många ställen,

äfven där växttäcket är som bäst, går vittringsjorden fläckvis i dagen.

Vittringsjorden har ett djup, växlande från lo—30 cm:s mäktighet. Till

stora delar är hällen alldeles kal, till mindre partier är den betäckt med

sand och morän. Den undersökta ytan hade en areal af :?.J5 har. som

växlade såsom nedanstående sammansättning visar.

Kal häll. Häll med rittringsjord. Häll med morän.

1,23 har 1,42 har 0.3c har

De Större, mera utvuxna träden ha en höjd at 2,^^— 5,0 m. En upp-

skattning af kubikinnehållet i en dylik skog, där träden utgöras af en del

knotiga grenar, är naturligtvis mycket svår. Ett försök till en noggran-

nare uppskattning har gihit något mer än 20 kbm. per hektar. Xågon

bestämd ålder på beståndet kan omöjligen angifvas. Vi ha på ytan en
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blandning af alla möjliga åldrar från smärre plantor här och där i luc-

korna upp till de äldre knotiga tallarna med en ålder växlande från 40

till omkring 100 år. Den stora variationen i ålder beror dels på

plockhuggning i skogen, dels också på den stora långsamhet, hvar-

med föryngringen försiggår. DyUka smärre, mycket luckiga bestånd

af låga, knotiga tallar utmärka i regel de mera svårvittrade häl-

larna, där dessa äro betäckta med ett tunnare lager vittringsjord. De

^''^t'
'''""-'_#^^^^^^^^^^H
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djup är vittrad, d. v. s. till ett djup af 2^—40 cm., dels också att den
underliggande hällen är i tillräcklig grad genorasatt af springor och
sprickor. De slutna bestånden träffa vi därför i regel på de lättare

vittrade eller söndersprängda kalkstensarterna, sålunda på fliskalk.

refkalk, vissa former af krinoidékalk, bituminös och märglig ostracod-

kalk samt på märgelsldffer. Vidare fordras, att hällen inom större om-
råden har nämnda beskaffenhet. Det är nämligen en mycket vanlig

företeelse, att hällen äfven inom mindre områden växlar starkt, hvarige-

nom en luckighet lätt uppkommer.

Xär vi här tala om slutna bestånd, fa vi icke taga detta i samma
stränga bemärkelse, som när det gäller annan mera högproduktiv skogs-

mark. Starkt slutna blifva bestånden endast på mindre fläckar. Xär
det därför här talas om slutna bestånd, gå vi icke längre i vår fordran,

än att beståndet är så pass tätt. att den mera utpräglade alfvarfloran

utestänges.

Xågra närmare undersökta och studerade bestånd må här skildras

för att belysa de olika t\-per. som förekomma. De äro emellertid ej

strängt skilda från hvarandra, utan det finnes en hel mängd öfvergångar

från den ena till den andra.

Mera slutet bestånd å fliskalk. norr om \'isby vid gränsen för Visby

landsförsamling (fig. 10).

Träd, >Tnniga-

Taii Piniis stkestris bildar ett någorlunda slutet bestånd. Träden äro emellertid

mycket vidgreniga, ofta krokiga, grenarna bilda en betydande del af trädel» kubikmassa.

Buskar, spridda.

Spridd: En
. Juniperus cotnmunis).

Enstaka: Oxbär {Cotoneaster integerrimä). Hagtom {Crata^is monogynd). Slån

{Primus spinosa), där hällen går i dagen. Apel {Pynts maliis^. Vägtorn (^Rhamntis ca-

thartica). Nypon {Rosa? sp. . Oxel {Sorfnis sitectca).

Örter och gräs, rikliga— ymniga.

Rik i Ig: Smultron yFragaria vescd).

Strödda: Blåsippa {Anemone hepaticd'.. Angshafre {Avena pratfnsis). Lundlosta

{Brachypodhtm silvaiictini). Fågelstarr {Carex omithopodd). Hvitmåra {Gabttm boreaU).

Höktibla {Hieracium sp.). Brudbröd {Sptma jhlipendula).

Spridda: 'iAxc^sxzxr: (Carex glauca). Tulkört ((TviwwKrÄ*/»! OT>«rrfojnr«a»i). Blodnäfva

{Geranhim sangusneuni). Gråfibla {Hirradutn pilosella). Lundslok {Mflua nutans). Skogs-

orkis {Orchis mascula). Jungfrulin {Polygala amarelluni). Smörblomma {Ranunculus acns).

Skogsklöfver {Trifolium medium .

Enstaka: Kruståtel {Aira flexuosd). V^XXioX. {Antennaria dioicd). SpärrlosU (-ffra-

chypodmm pinnatum). Spåmanstistel {Carlina vulguris). Blåklocka {Campanula rotundi-

folia). Gulmåra {Galium verum\ Bergslok {Melica ciliata). Ängsvial [Lnthyrus pratensis).

Spetsgroblad {Plantago lamreolata^. Backanis {Pimpinella saxifragd). {Potentilla reptans).

Faltsippa {Pulsatilla pratensis). Ältäxing {Ses/eria ctertUea). Backtimjan (Thymus ser-

Pyllum).
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Mossor, rikliga.

Hylocommm triquetrzcm, rikl,

» splendens, str.

» parietinum, str.

Dicraniim undnlatum, str.

På kala klippor: Hypuum sericeuni, H. p/iiinosum, Stereodon cnpirss/formc, Mollia

iorfiiosa, Tortula ntralis, DitricJmm fiexicazile.

Lafvar, enstaka fläckar rikliga.

Cladina rangiferina.

Vegetationen är tämligen ojämnt fördelad, hvilket är en ren mark-

fråga. Hällen går nämligen här och där i dagen, under det att den i

allmänhet är betäckt med myllblandad vittringsjord, hvars djup växlar

mellan 20—45 ä 50 cm. Där hällen går i dagen eller där den är täckt

med endast ett mycket tunt lager vittringsjord, finnas större och mindre

luckor i beståndet. Här utgöres markbetäckningen hufvudsakligen af

lafvar och af sådana klippmossor, som älska kalk.

En beräkning af beståndet gaf vid handen, att det fanns 500 stam-

mar per hektar, hvarvid alla dimensioner medräknats. Beståndets ålder

uppskattades i medeltal till 70 år. Om man undantar en del smärre

träd i luckor, varierade åldern mellan 40 och 85 år. Höjden uppskat-

tades till i medeltal 8 m. med en variation från 6— 11 m. Brösthöjds-

diametern var i medeltal 19 cm. med en variation från 14—26 cm. En

uppskattning af kubikmassan gaf 50 kbm. Beståndet beräknades vid

afverkning ge 58 sågstockar af 14 fots längd, 6— 10 eng. tum i topp

samt ved till omkring 38 kbm.

För att fullständiga den botaniska bilden af hällmarksskogarna på

Gotland meddelas här ytterligare några ståndortsanteckningar. Stånd-

ortsanalyserna utgöra det grundlag, hvarpå undersökningen angående

hällmarksskogarnas förhållande till alfvaret stödes, och några må där-

för finna plats äfven i denna praktiskt-vetenskapliga afhandling. Bland

de mest framträdande växterna i hällmarksskogarna är mjölonriset

(ArctostapJiylos iiva ursij, som dock saknas inom vida områden. Här

namnes dock först en mera produktiv skog å hällmark, som med hän-

syn till sin botaniska karaktär mest liknar de örtrika tallskogarna, hvar-

efter några exempel lämnas å skogar, där mjölonriset spelar en domi-

nerande roll.

Tallskog från mellersta Gottlands hällområde. Kl inte socken sydost

om Svarfvare nära Klintebys.

Träd, täml. väl slutna bestånd.

Tall {Pimis silvestns), rikl.—ymnig. Gran {Picea exce/sa), spridd.

Buskar, rikliga.

Riklig: En {Juniperiis coinmiinis). Spridd: Oxbär {Coioneaster Integerrimd). En-
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Staka: Hassel (Corr/its A-reZ/ami). Hagtorn [Cnitirsrns oxvacantha . Brakved (K/iniiinus fruu-

giila^, små plantor. Nypon {Rosw sp.).

Ris, spridda.

Spridd: Lingon {raccmium t/Yis idtra). Enstak a: Vintergröna (/'r»Y>/-j >-<?/ »?<//?.

Örter och gräs, rikliga.

Rikliga: Lundlosta {Brachypodnim sih'ati,ii»i). Fagelstarr {Care.x omithopoJa).

Fårsvingel {Festuca ovhia). Ängskovall {Melampyruw pratensr^. Backtimjan {Thvnius

serpylhitn).

Spridda-strödda: Blåsippa {Anemone hepaticd). Hvitsippa {Anevione nemorosa).

Spridda: Kruståtel {Aira flexuosd). Blåklocka {Campanula rotiindt/olia). Slankstarr

{Carex glauca). Dosta [Clinopodhtm vulgäre). Smultron (Fragaria vesca\ Hvitmåra {Galiuvi

boreale). Solvända {Helinnihemum chamcccisUis). Gråfibla {Hierachim pilosella). Fibla [Hiern-

cium sp.). Smålin [Linjnn caiharticimt). Brudbröd (^Spirsa fiilipendula).

Enstaka: Ängshafre {A-rena praieiuis). Spåmanstistel {Carlina 7u/garis). Jordtistel

{Cirsium acaule). Blodnäfva {Geraniiim sajtgiiineiim). Johannesört {Hyperintm perforaiutn).

Spetsgroblad [Plantago lanccolata). Smörblomma {^Ratntnailits acris). Stenhallon {Riibiis saxa-

tilts). Älfaxing {Seslerta ccervleo). Ärenpris {Vcronica ofjicuia/is).

Mossor, fläckvis rikliga.

Dicranmn 7tiidulotum, rikl.

Hylocotnhun parietmitm. rikl.

» triqtietriiin, rikl.

Skogens ålder är mellan 50 och 100 år. i medeltal 72 år. Pr

hektar finnas 1,056 träd, hvarvid alla dimensioner från de mindre till de

gröfsta medräknats. En virkesuppskattning gaf till resultat 92,5 kbm.

pr har. Beståndet beräknades lämna 216 timmerdugliga träd (i timmer-

stock 14—20 fot lång) om tillsammans 53 kbm. samt ved och slipers

till ett belopp af 36,4 kbm.

Marken utgöres af flisig kalk, som är väl vittrad och söndersprängd

i ytan till ett djup af 40 cm. Öfversta delen af vittringslagret är väl

blandadt med mylla, bildad af vegetationen. Hällen tillåter rötternas

djupare nedträngande.

Detta bestånd är icke fotograferadt, men ett liknande, ehuru af

sämre beskaftenhet, från Skog i Hejde socken synes å figur 11.

Hällmarksskog med täcke af mjölonris. Tallskog på fliskalk väster

om Kolens kvarn norr om Visby.

Träd, ymniga.

Tall {^Piniis sih-esfr/s). någorlunda slutna bestånd af raka. tämligen väl utbildade

stammar, lämnande i allmänhet 1 ä 2 korta sågstockar.

Buskar, spridda.

Spridd: En {Jitniperits commjinis).

Enstaka: Oxbär {Cotoneaster integerrinia\ Nypon [Rosa sp.").

Ris, ymniga.

Ymnig; Mjölon [Arctostaphylos tiva iirsi).

Spridda: Ljung [Calluna vn/garis). Lingon {Vacciniiim 7-iiis idcra).
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Örter och gräs, rikliga.

Rikliga: Smuhron {Fra^ar/a vesca), rikl. LundlostSi ( Brtrc-Ziypoä/um s/7val/aim) Mckvis.

Spridda: Ängshafre {Ave7in pratensis). Rör {Calama £frostis 7'ar/a). Slankstarr (Carex

glauca). Fårsvingel [Festiica cnnna). Gråfibla {Hieracium piloselhi). Alfäxing {Sesleria ca;ritlea).

Backtimjan {Thyimis serpylhiin).

Enstaka: Darrgräs {Briza media). Blåklocka (^Campanula rottindifolia). Tulkört

{Cynanchum, vincetoxicutn). Hvitmåra {Galiutn boreale). Gulmåra {Galmni veruiri). Hökfibla



VEGETATIONKN' OCH SKOGSVÄXTEN VÄ (iOTI.ANDS HÄLLMARKER. 123

Ur Statens skogslörsöksanstalts samlingar. Fot. af f.irf.

Fig. 12. Tallskog ä starkt vittrad märglig hällmark af högsta produktion. Skogen 10— 14

ni. hög, ålder loo— 140 år. Hangvar socken. Häftings kronopark nära klintbranten mot

hafvet. -'/,j 1907.
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{^Hierachim nmbellatitDi). Backanis {Phupiuella saxifråga'). Smörblomma (^Ran7ivc7ihis acr/s)

Brudbröd {Spircra filipendttla).

Mossor, spridda—strödda.

Hylocomium triquetnim, spridda fläckar.

Hyp7r7nn purion, spridda fläckar.

Skogen har en höjd af omkring lo m. och en ålder af omkring 120 år.

Marken består af ett 12 cm. mäktigt myllager, därefter 16 cm.

myllrik vittringsjord, hvilande på sprickig, flisig häll.

Mycken stor likhet med detta bestånd företer den tallskog från

Häftings kronopark på norra Gottland, hvaraf en bild meddelas å fig. 12.

Markbetäckningen visar den största floristiska öfverensstämmelse. Mjölon-

riset (Arctostaphylos uva iirsi) är den starkast framträdande växten. Här

förekom emellertid en annan växt, som är karaktäristisk för södra Sveriges

tallskogar, men som i skogarna på hällmark är sällsynt, nämligen örn-

bräken (Pteris aquilina). För öfrigt förekomma sådana karaktärsväxter

som lundlosta {Brachypodium silvaticum), stenhallon [Rubiis saxatilis),

blåsippa {Anemone hepatica). backtimjan {Tliyimis serpyllum) och färg-

madra [Asperula tinctorid). Mosstäcket, som är ganska väl utbildadt,

består af Hylocomium parietiniim, Hylocomium iriquetrum, Hypnum
purum och Dicranum undulatum.

Under mosstäcket finnes ett väl bearbetadt myllager, rikt på dagg-

maskar, med en mäktighet af 8— 10 cm. Under detta ett djupt, myll-

blandadt, märgligt vittringsgrus.

Någon direkt uppskattning af beståndet är icke här gjord, men föl-

jande anteckningar ge dock jämte den meddelade bilden en föreställning

om skogens växtlighet.

N:r. Höjd. Brösthöjdsdiam. Ålder.

1 1 1 m.

2 II»
3 21 »

4 12,5»

5 12,8 »

6 13 »

7 13 >'

8 13,5 »

9 13.5

10 14,0 »

Inom några områden, såsom vid Högklint och söder om Visby, har

granen invandrat på hällen och strandgruset. Den bildar där låga, men

mycket täta, sammanhängande bestånd. Beskuggningen är så stark, att

markvegetationen så godt som uteslutande består af mossor, förnämligast

Hylocomium triquetrum.

Brösthöjd
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Skogar å strandvallar. Strandvallarna hysa ofta tallskogar, som

i det närmaste öfverensstämma med hällmarkernas. Markbetäckningen

är nästan alldeles densamma. Mjölonriset {Arctostaphylos uz'a ursi) bil-

dar ofta en tät sammanhängande matta. Vegetationen öfverensstämmer

Skogrz'ärdsJ'cueningens Tidskrift, igoS. Fackuppsaiser. j
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i det väsentligaste med den, som finnes i tallskogarna med ett täcke af

mjölonris. Tallarna nå emellertid på grund af markens djuplek en

högre växt och bättre form än å hällmarkerna i allmänhet. Den bi-

fogade bilden kan i många afseenden sägas vara karaktäristisk. Hvad

som här framträder, är skogens ringa höjd, trots det att kronorna och

träden ha en fullt normal utbildning. Trädens lutande ställning härrör

af hafsvinden. Så vackra skogar som denna skog å strandvall ser man

däremot mera undantagsvis å hällmark. Utom dessa bättre bevuxna

strandvallar finnas sådana, som endast hysa en sparsam vegetation, och

hvarest tallarna och granarna endast förekomma här och där såsom

vindpinade exemplar. Alldeles skoglösa strandvallar äro heller icke

sällsynta. Om afverkning af skogen härvidlag haft någon betydelse

diskuteras i kap. 7 tillsammans med afverkningens inverkan på häll-

markernas skogsbestånd.

Gemensamma drag hos skogarna på hällmark, särskildt

med hänsyn till skogsvården. Såsom de i det föregående närmare

beskrifna exemplen och de meddelade bilderna ådagalägga, finnas en del

gemensamma drag hos hällmarksskogarna såväl med hänsyn till växt-

samhällets sammansättning som trädens form och öfriga egenskaper.

Från de å sid. 83— 86 under namn af bestånd af spridda träd be-

skrifna typerna finnes en rad öfvergångsformer till de mera slutna i de se-

nare exemplen skildrade beståndsformerna. Ofta ser man inom samma

inskränkta hällmarksområde en blandning af olika beståndsformer; å

de sämre partierna af marken stå träden mera spridda, lämnande emellan

sig luckor, där vegetationen mest liknar de nakna hällarnas, å andra

delar stå träden så tätt, att markflorans karaktär därutaf bestämmes.

Dylika hällmarker ha ganska stor utbredning, i synnerhet på norra Got-

land ned till trakten af Visby. De förekomma sålunda inom det nord-

västra och det norra inre hällmarksområdet. De mera slutna bestånds-

formerna erbjuda emellertid det största intresset och må därför hufvud-

sakligen blifva föremål för denna skildring.

Från våra på fastlandet vanliga tallskogar skilja sig hällmarkernas

tallskogar först och främst genom sin stora rikedom på växtarter i

bottentäcket. Bland buskarna saknas sällan eller aldrig enen [Juniperus

comnmnis), därjämte äro oxbär [Cotoneaster integerrima), nypon [Rosce

spp), oxel [Sorbus suecicd) ganska vanliga. Hvad risen beträffar, märkes

först och främst, att blåbär saknas. Under den gångna sommarens ex-

kursioner anträffades aldrig denna växt i hällmarksskogarna, ehuru den

visst icke saknas i andra barrskogar på Gotland. Däremot är mjölon-

riset [Årctostaphylos uva ursi) en karaktärsväxt. Det bildar ofta vida,

jämna, täta och täckande mattor på marken. Med sina hvita blommor.
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glänsande, fasta blad och röda frukter skänker denna växt framför andra

en viss egendomlig särprägel åt markbetäckningens karaktär. Det är

dock hufvudsakligen i norra Gotlands tallskogar på hällmark och strand-

vallar, där denna växt finnes till större ymnighet. På det stora häll-

marksområdet pä mellersta Gotland mellan Klintehamn i väster och

Östergarn i öster är den däremot mera sällsynt. I Klintehamnstrakten

saknas den sålunda. Den finnes emellertid, ehuru mindre ymnigt, i Al-

skogs, Gammelgarns och Ardre socknar. Lingon och ljung [Calluna

vulgaris) förekomma, men spela en underordnad roll, i synnerhet den

sistnämnda.

Ört- och gräsrikedomen är ett karaktärsdrag i hällmarksskogarna.

Där mjölonriset bildar täckande mattor, äro visserligen örterna mindre

framträdande, men artantalet är betydligt. Vanliga växter äro sålunda

lundlosta [Brachypodiiim silvaticum), ängshafre {Avena praiensis), smultron

{Fragaria vesca)^ backsmultron [Fragaria collina), slankstarr [Carex

glauca), fågelstarr [Carex ornitJiopoda), blåsippa {Attemone /lepatica),

färgmadra {Asperula tinctoria), brudbröd \SpircBa filipc7idula\, Prunella

grandiflora, Orcliis viascula, Thynius serpylluvi, Cirsiuvi acanle (i s}-nner-

het på mera fuktig och lerrik mark), Fesiuca ovina, Cynanchum vince-

toxicum, Galiuni boreale, G. verum, Linnvi catkarlicuvi, Flantago lan

ceolata, Antennaria dioica m. fl. En granskning af växtlistorna visar,

att det till största delen är Ijusälskande arter, som här förekomma. Ljus-

tillgången i hällmarkernas tallskogar är också ovanligt stor, likaså i

skogarna pä strandvallar.

Beståndet är sällan fullt slutet. Här och där finnas nästan alltid

smärre luckor, förorsakade däraf, att hällen ligger nära dagen eller i

själfva markytan. Bestånden äro vidare mycket ojämna med hänsyn till

ålder, äfven på smärre ytor växlar den betydligt. Detta beror utom på

plockhuggningar äfven på den långsamhet, hvarmed föryngringen för-

siggår. Trädens höjd växlar betydligt efter markens beskaftenhet, ofta

inom samma bestånd. På de sämre markerna är höjden ofta 4— 6 m.,

pä de bättre 8— 10 m., på de allra bästa äro träden någon gång högre,

1 2 m. eller något därutöfver.

Såsom de meddelade bilderna nogsamt visa, är stamformen vanligen

långt ifrån tillfredsställande. Stammen är starkt afsmalnande, sällan fullt

rak, utan ofta mer eller mindre krokig och böjd. Detta äger rum äfven

inuti bestånden. Grenarna äro i regel starkt utvecklade, grofva och

kraftiga. L^r hällmarksskogarna erhåller man därför mycket vedvirke,

under det att gagnvirkesprocenten är ringa. Hvad som emellertid höjer

hällmarksskogarnas användbarhet är slipershuggning. Till slipers kunna

äfven krokiga och vinda stammar apteras, utan att det inverkar på
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priset. Gotlandsslipers, huggna på hällmarker, skattas högt. De anses

nämligen vara mycket hållbara på grund af betydande kådhalt och täta

årsringar.

På den bästa, djupt vittrade hällmarken samt på strandvallarna

(jmfr. fig. 12 och 13) kan man däremot hugga sågstockar ur jämförelse-

vis väl formade träd. Här ha bestånden kommit upp mycket tätt. På

dylik mark har jag nämligen under den förflutna sommaren (strandvall

nära Ire och bättre hällmark vid Häftings i Hangvar socken) kunnat

iakttaga riktigt jämna och goda ungskogar. Märklig är emellertid sko-

gens ringa höjd, cirka 12 m. (se bilderna fig. 12 och 13). Med den ringa

höjd, som träden nå, är deras för öfrigt normala beskaffenhet ganska

anmärkningsvärd. Någon synnerligen öfverdrifvet stark grenbildning finnes

ej. Orsaken till trädens egenheter torde ligga däruti, att de utvecklats ur

täta ungskogsbestånd, som uppkommit på näringsrika, men torra och

grunda ståndorter. Afven vinden torde spela en roll.

Såsom exempel på hällmarkernas produktionsförmåga kunna följande

uppskattningar meddelas (se tabellen ä nästa sida). Här upptagas såväl

starkt luckiga och mycket glesa, som mera slutna och jämna bestånd.

De i denna tabell lämnade upplysningarna må vara tillräckliga för

att angifva hällmarkernas produktionsförmåga. Den stora luckigheten

i bestånden, trädens ojämna ålder, förorsakad bland annat af en ständig

plockhuggning, markens stora växlingar äfven inom mycket små områ-

den göra det omöjligt att utlägga några tadelfria profytor. De lämnade

uppgifterna må därför endast betraktas som några exempel på hällmar-

kernas nuvarande skogstillstånd. Profytorna äro rätt stora (i har), hvari-

genom mindre tillfälligheter undvikits. För verkligt goda genomsnittstal

hade emellertid fordrats vida större uppskattningar.

Jämte produktionsförmågan äro föryngringsförhållandena af synnerlig

vikt att lära känna.

Tallen är i hällmarksskogen rikligt kottebärande. De mera fristå-

ende träden blomma stundom hvarje år, och marken under dem är då

tätt öfverströdd med öppnade äldre kottar. Någon skillnad med afseende

på förmågan att öppna sig har jag ej funnit mellan kottar från häll-

markstallar eller andra tallars. Kottarna äro stundom angripna af en in-

sekt, men eljes öppna de sig normalt. Kotterikedomen är också fullt för-

klarlig. Den är en följd af ståndortens beskaffenhet. Ringa vattentill-

gång, hög värme och rikligt ljustillflöde gynna frukt- och blombildningen

hos växterna. Örterna och gräsen på de öppna hällmarkerna äro

också i regel utomordentligt rikt blommande. Många af dessa låga

växter äro nämligen alldeles öfverströdda med blommor, t. ex. Tliytnus

serpyllum och Arenaria gothica.
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Kotteproduktionen var i somras något olika på skilda ställen på
Gotland. Utomordentlig riklig var den hos tallarna på hällmarkerna norr

om Visby och på Fårön; endast sällan ser man något liknande. Träden
\'oro stundom formligen öfversållade med kottar. I Östergarnstrakten

fanns det också mycket godt om kottar.

Granen sätter likaledes rikligt med kottar. Detta träd har emellertid

äfven ett annat reproduktionssätt. De undre grenarna breda ut sig öfver

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Fig. 14. Grangrupp uppkommen genom att grenarna utmed marken utvecklat upprätta,

stamlika grenar. Fole sn. Hällmark norr om kyrkan. Y, 1907.

marken och slå rot, hvarvid enskilda grenar kunna utvecklas till träd.

Detta kan man iakttaga såväl på strandvallarna utmed kusten, som på
hällmarkerna i det inre af ön. På så sätt bildas smärre sammanhängande
grupper af granar, bildande ett enda organiskt helt. Vissa af stammarna

kunna afverkas, utan att de öfriga torka. Af dylika rotslående granar

bildas stundom på hällmarkerna och strandvallarna ytterst täta och sam-

manhängande, snårartade bestånd.
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Några andra biologiska egendomligheter hos träden må här fram-

hållas. Ett i ögonen mycket fallande drag är den ytterligt långsamma
tillväxten, som i synnerhet tallen visar i ungdomen. Årsskotten äro till

att börja med ytterligt små och korta. Att döma af ungtallarnas utse-

ende skulle man hysa föga hopp om deras vidare utveckling, men när

de nått en ålder af i8— 20 år och där\4d manshöjd eller mer, inträder så

småningom en förändring. Årsskotten bU allt längre och längre och nå

stundom en längd, som motsvarar årsskotten på medelgod mark. A
hällmark norr om Lutterhorn på Fårön mättes sålunda längden hos 1907

års skott af de manshöga tallarna, och befanns denna i medeltal vara

30, s cm., högst 48. lägst 20 cm. ijmfr. lig. 26L Den långsamma till-

växten i ungdomen utmärker icke blott träd i bestånd, som möjligen

lida af ljusbrist, utan äfven sådana, som till fullo komma i åtnjutande af

ljuset. Förklaringen till detta förhållande ligger sannolikt däri, att det

dröjer mycket länge, innan träden hunnit utveckla tillräckligt med rötter

för att på hällmarkerna på ett rikligare sätt förse trädet med vatten.

Afven följande tre profstammar, insamlade af kapten Sylvan vid Storugns

i Lärbro socken på norra Gotland, belysa i viss mån samma företeelse.

Arsbestämningarna äro gjorda på stamskifvor, tagna vid hvarje half meter.

den första skifvan 0,25 cm. öfver marken, nästa således 0,75 m. I nedanstå-

ende öfversikt angifves antalet är. som trädet användt för hvarje half meter.

Tall nio 1. år i

» » 2. I I

» 3..

At hällmarksskogarnas föryngringsförhållanden i stort ägnas ett sär-

skildt kapitel (kapitel 7). Här må därför endast lämnas några upplys-

ningar angående deras eventuella skötsel.

Allt hvad kultur heter är på hällmarkerna säkerligen ett ruinerande

företag, i synnerhet i betraktande af de torra försomrarna. Uppbackan-

det af gropar i den hårda vittringsjorden, påförandet af fylljord m. m.

äro företag, som sakna hvarje ekonomisk bärighet. Något dylikt kan endast

anses vara berättigadt på sådana platser, där man af rent estestiska

skäl vill söka fä någon skog på sedan gammalt kala hällar. För sådant

ändamål kan man säkerligen med fördel använda rönn samt framför-

allt de på Gotland förekommande oxelarterna, svensk oxel \Sorbus

suecica), finsk oxel [Sorbus fenjiica\ och norsk oxel \Sorbus Arta). Oxel-

arterna utmärka sig för sin förmåga att motstå torka, äro synnerligen

stormfasta samt trifvas bra på kalkgrund.

Tar man i betraktande hällmarkernas ringa produktionsförmåga, är

yxan säkerligen det enda berättigade kulturredskapet. I de mycket

2
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glesa tallskogarna, där det icke bildas något sammanslutet bestånd på
grund af markens ringa produktionsförmåga, är plockhuggning den enda

möjliga afverkningsformen. Man tager bort, hvad som möjligen har er-

nått tillräckligt vedvärde eller hvad som kan apteras till slipers.

I "de slutna bestånden däremot är en ordnad blädning synnerligen

passande. Man öppnar smärre luckor i bestånden omkring en ar eller

något större. På grund af skogens ringa höjd och beståndets gleshet

behöfver man i allmänhet ej frukta för ljusbrist. Äro tallarna icke allt-

för gamla, kan man snart vänta sig en riklig besåning af marken, hvar-

vid efter en tids förlopp plantorna skjuta upp. På grund af tallarnas

ringa växtlighet i ungdomen dröjer det länge, innan luckan ånyo kan

utvidgas. Emellertid äro de nuvarande bestånden genom oregelbunden

huggning redan nu så luckiga och innehålla individ af så olika åldrar

och dimensioner, att det i allmänhet icke torde vara synnerligen svårt

att genom en ordnad huggning reglera beståndens vidare utveckling.

En sak bör här emellertid iakttagas: alla plantor, äfven sådana som ha

mindre god form och äro starkt undertryckta, böra sparas. De ha en

märkvärdig förmåga att sä småningom och i synnerhet efter ökadt ljus-

tillträde föröka sin tillväxt och växa upp till användbara träd. Liksom

i fjällskogarna bör man här vara sparsam med hvad man har. Föryng-

ringen är i alla händelser långsam och försvårad, trädens produktions-

förmåga är ringa. Någon högre virkeskvalitet kan aldrig ernås, hvarför

missbildningar hos stammen- härstammande från ungdomsåren ha mindre

betydelse än på annan skogsmark.

Här och där i fuktigare lägen på hällmarken är ungskogen så tät,

att en gallring bör företagas. Det gäller dock endast de mest produk-

tiva hällmarkerna.

III. Vegetation och trädväxt å hällmarker med odränerad
vittringsjord.

Alfvarområden å södra Gotland. När det gäller att studera

den betydelse, som vittringsjordens dränering har för vegetationens ut-

veckling, finner man de bäst belysande områdena på södra Gotland.

Här påträffa vi också öns mest vidsträckta alfvarområden. För våra

studier erbjuder i synnerhet Sundre östra alfvar intressanta företeelser.

Detta område må därför först blifva föremål för en kortfattad skildring.

Öster om Sundre kyrka utbreder sig en vid, plan hällmark (se bilden

fig. 15.). Enligt geologernas undersökningar utgöres berggrunden af

stromatoporkalk. Hällen går emellertid endast på smärre fläckar i dagen,

i det .stora hela är den betäckt med ett 10—20 cm. mäktigt lager vitt-



VEGETATIONEN OCH SKOGSVAXTEN PA GOTLANDS HÄLLMARKER. 133

ringsjord. Vittringsjorden är starkt lerrik (analys se längre fram, kap. 5).

Som hällen är utan

slukhål och sprickor,

åtminstone på stora

områden, är dräne-

ringen ytterst usel.

Om våren är jorden

genomdränkt af vat-

ten. Vandraren sjun-

ker ned öfver fot-

knölarna i den ge-

nomblöta vittrings-

jorden, bestående af

en blandning af

större och mindre

kalkstensst\-cken.

rinfördeladt kalk-

slam och lera. Då
det icke tinnes nå-

gon mera bestämd

lutning, kan det

knappast blifva tal

om någon afrinning

i den starkt vatten-

behållande jorden.

Vi ha sålunda här

ett vattengenom-

dränkt, lerrikt. 10

—

20 cm. mäktigt jord-

lager, liggande på

en tämligen plan.

föga genomsläpp-

ande häll. Vid fr}'s-

ning undergår en

dylik jordart en del

märkliga mekaniska

förändringar. Dessa

förorsakas däraf, att

vattnet vid frost af-

skiljes, åtminstone till en del. ur den lerrika jorden. Kn följd härai

blifva förskjutningar mellan jordens olika beståndsdelar, hvilket slut-
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ligen resulterar i markens egendomliga struktur. De större stenarna

äro ordnade i oregelbundna, nätformiga figurer, omslutande det finare,

o zl

mera lerrika materialet. Här och där äro de gröfre stenarna i smärre

högar hopade på hvarandra, och under dem ligga den nedsvämmade
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leran och finjorden. Stundom förekommer en mera radformigr anordninsr

af materialet i jorden. De gröfre stenarna bilda långsträckta band, mel-

lan hvilka man finner leran och de mindre stenarna anhopade.

Jordartens mekaniska struktur, den rutformiga anordningen af ma-
terialet m. m. påminna i hög grad om vissa jordarter i arktiska trakter.

Här finner man dylika lerrika, af snövatten genommättade jordarter,

hvilande antingen på hällen eller på den frusna jorden, som på föga

djup under markytan aldrig tinar upp. icke ens midt under sommaren.

Orsaken till den arktiska jordens egendomliga struktur ligger dels i

frostens inverkningar, dels också, när det gäller sluttningar, som inga-

lunda behöfva vara vidare skarpa, i en sakta flytning af den vatten-

dränkta jorden ned för sluttningen. Säkerligen ha vi här att göra med
ungefär samma orsaker. Marken på alfvaret liknar på ett frappant sätt

den omnämnda marken i arktiska trakter.

Tiden, under hvilken hällmarksundersökningarna företogos, tillät

inga direkta observationer öfver frosttenomenen hos alfvarjorden. Enligt

K. Johansson^ blifver jorden på träskhedarna, hvilken i väsentliga afse-

enden liknar den här beskrifna alfvarjorden, om vintern pelarformigt

förklyftad; pipkrake är hkaledes ett starkt framträdande fenomen. Egen-

domligheter i rötternas växt och de gröfre stenarnas läge, hvilka snart

skola beskrifvas, vittna om att uppfrysning förekommer i sällsynt stor

utsträckning. Alfvarjorden är sålunda i viss mån en rörlig jordart.

För växtvärlden äro dessa mekaniska omlagringar i jorden synner-

ligen besvärliga fenomen. Där de uppträda som skarpast, saknas hvarje

sammanhängande växttäcke. Endast spridda örter med långa och djupt

gående rötter kunna här finna sin bärgning. De mest utmärkande äro

tvenne ytterst starkt förkrympta växter, nämligen den rent ettåriga

Galeopsis ladanuni f. globosa samt en liten dvärgartad form af vår van-

liga morot [Daucus carota f. contracta Witte). Dessa växter hafva ytterst

starkt reducerade öfverjordiska organ (blad, blommor och grenar), men
däremot, särskildt Daiictis, kraftigt utvecklade rötter. De äro så karak-

täristiska för den utpräglade uppfrysningsjorden. att de i det fallet

kunna betraktas som verkliga ledväxter, alldeles på samma sätt som

hvitsippan {Anemone nemorosä) är utmärkande för myllbildningen i Dan-

marks bokskogar (Jmfr. fig. 3).

Där uppfrv-sningen är mindre stark, förekomma spridda exemplar

af tulkört [Cynanc/uan vincctoxicuvi] och åkertistel {Cirsiiivi a)-vense) m. fl.

andra (fig. 16). På somliga fläckar bildas en liten gräsmatta af farsvingel

Festuca oviha] och kr}'phven [Agrosiis stoloniferä). De små grästufvorna

' Huf\T.tddragen af Gotlands växltopograti och växtgeografi. K. Sv. Vet.-Ak. Handl.

Band 29. N:o I, sid. 25. Stockholm 1897.
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V

äro genom uppfrysning i regel höjda öfver marken, de stå liksom pä små

styltor af jord och rötter. Att de under sådana förhållanden kunna

bärga lifvet beror säkerligen dels på deras stora förmåga att fördraga
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torka, dels också på den lätthet, hvarmed de utveckla nya skott och

nya rötter. Saken är från botanisk sida icke närmare studerad, men
förtjänar säkerligen en grundlig undersökning.

Då marken icke är riktigt jämn, blir uppfrysningen starkare i sän-

korna än på de små höjderna. Vegetationen pä alfvaret far därigenom

ett brokigt utseende. Större och smärre, ytterst vegetationsfattiga par-

tier omväxla därför med mera sammanhängande små gräsmattor.

För trädvegetationen är uppfrysningen en i hög grad hinderlig

företeelse. Detta synes redan på enbuskarna, som gro här och där på
de mera gräsbeväxta partierna, men som ofta sända sina rötter ut i de

mera vegetationslösa fläckarna. \'id frysningen höjas enrötterna upp

Fig. 18. Enrot (Jiiiuperus coniuinius), som upplyftats ur marken genom en uppfrusen

sten. Teckning af G. Aminoff efter fotografi. Sundre västra alfvar. '-*/g 1907.

öfver marken. Härvid händer det stundom, att de afslitas. De frän

enbuskarna utgående rötterna stå annars spända som bågar öfver mark-

ytan (se fig. 17 ). Men ännu mer frappanta uppfrysningsfenomen kan

man då och då få se. Som nyss nämnts, lyftas vid frost de större

stenarna upp ur den mera lerhaltiga massan. Denna upplyftning sker

med en betydande kraft. Fig. 18 återger en dylik företeelse. Genom
frosten har en sten lyftats upp ur jorden. En enrot, 5— 6 cm. i diameter

har legat öfver stenen. Detta har emellertid ej utgjort något hinder.

Stenen har pressat upp roten och det med en sådan kraft, att roten

bräckts (det brustna partiet synes ej å bilden).

Det är tydligt, att vi här ha att göra med synnerligen kraftiga

mekaniska företeelser. Hur hinderliga dylika skola vara för trädväxten

är påfallande. Träden kunna ej såsom en del gräs och örter med lätt-

het utveckla nya rötter i stället för dem, som skadats. Dessutom är
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uppfrysningen ett mycket kraftigt hinder för groddplantornas utveckling \

Den bristande dräneringen (stor vattentillgång om våren och vid

starkare nederbörd) och de starka mekaniska förändringarna hos
marken vid dess frysning äro jämte vittringsjordens ringa
mäktighet och den underliggande hällens beskaffenhet de
viktigaste orsakerna till Sundre alfvars trädlöshet.

Slutligen meddelas här en ståndortsanteckning från Sundre alfvar.

Träd, enstaka. Tall (Prm/s si/Tcstns), ett enstaka individ.

Buskar, enstaka. En [Jumperns comimtnis), e.

Orter och gräs, rikliga. Fårsvingel {Festuca ovina), fläckv. y., här och där bildande

smärre gräsmattor. Tulkört {Cyiiatich2tm viticcfoxkum), rikl. å stora delar af alfvaret.

Knutnarv {Sagi7ia fiodosa), rikl. på fuktiga ställen. Centjinctihts nihiiinus, på spridda fuktiga

fläckar rikl. Kryphven {Agrosfis stolotffera), strödd— riklig. Gnlcopsis ladannm f. globosa,

spr.— str. på mera utpräglad uppfrysningsjord. Kattfot [Antennaria dioica), str. Luddlosta

{Bromus mollis i. itana), spr.—str. på några gräsbundna fläckar. Åkertistel [Cirsium arvettse,

spr. — str. på utpräglade uppfrysningsfläckar. Rödarv {Anagallis aivensis), spr. på uppfrys-

ningsfläckar. A?-enaria scrpyllifolui, spr. Harmynta {Calaiiiiiit/ta aciiios), spr. Slankstarr

{Carex glaiica'), spr. Dvärgmorot [Danctis carota f. contracta), spr. på mera naken jord.

Echinospennum lappula, spr. Gråfibla {Hieracinm pilosella), spr. vSmälin {Linictn catharti-

cum), spr. Hvit fetknopp (Sediim albimi), spr. Backtimjan [Thyimis serpyllum), spr. Har-

väppling {Anthyllis viihierarid), spr. Fältmalört [Arteviisia c(tmpestris), e. Brunört {Prunella

Tulgaris), e. Spåmanstistel {Cailiiia viilgans), e. Jordtistel {Cirsium acaiile), e. Vägtistel

{Cirsimn lanceolattim^, e. Arun [Erythrcsa 7'//lgaris), e. Gulmåra (Galium verjim), e.

Solvända [Helianthemiim thaimrcisttts), e. Höstfibla [Leontodon autiitnnalis), e. Humle-

luzern {Medicago Inpiilina), e. Gåsört {Potentilla anserina), e. Blodrotsört {Potentilla

erecfa), e. Alfaxing (Srslrria ccerttled), e. S'lene maritima v. petraa, e.

Mossor förekomma spridda på de mera gräsbundna partierna. Griiumia apocarpa,

HypJiKDi hitescens, Lcersia C07itor1a, Mollia ronvohita, yfollia torttiosa, Stcrcodon cnpressi-

formc.

Karaktärslafvar voro: Lccanora fnlgeus, Lecanora cariilagineo, Lecidea decipiens,

Cetraria juniperina i. terrestris, Cctraria acnleata, Cetrarin uivalis. Cetraria islandica,

Cladonia alccEcorms, Cladonia pyxidata v. pocillnm.

De andra alfvarområdena på sydligaste Gotland, såsom Hundlausar

i Vamlingbo socken, Österrum i Öja socken (fig. ig.), alfvarområden i Hamra
socken, likna i det väsentliga Sundre östra alfvar. Öfverallt ger sig upp-

frysning mer eller mindre tillkänna. Vegetationen är dock ofta mer
sammanhängande än å Sundre alfvar. Särskildt gäller detta Österrum

i Oja socken, där det finnes en mera sammanhängande gräsmatta,

hvarest de viktigaste växterna äro fårsvingel [Festuca ovina), kryphven

[Agrostis stolonifera), jordtistel [Cirsium acaule), knutnarv [Sagina nodosä)

' Jfr. Henrik Hesselman. Studier öfver skogsväxt ä mossar. I. Trädplantor å ut-

dikade flarkar. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt. H. 3. Skogsvårdsföreningens

tidskrift 1907.
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jämte enbuskar [Juniperus comniunis). Enbuskarnas rötter äro här i

allmänhet icke uppfrusna, detta inträftar dock å de fuktigaste ställena. Däre-

mot äro grästufvorna af Festuca ovina oftast uppfrusna, likaså många
exemplar af Cirsium acaulc. På dylika platser ligger jorden fläckvis all-

deles naken eller klädes den med en del lafvar, sÅsom Lecanora fulge)is

och Cetraria aculcata samt Cladonia alccBcornis. Den mer samman-

hängande vegetationen å alfvarområdena har afWitte' benämnts alfvar-

äng. den mera glesa, koloniartade alfvarstepp. Sundre alfvar är en ut-

präglad alfvarstepp, Österrums alfvar närmar sig alfvarängen, hvilken

dock i sin mest utpräglade form förekommer på Hoburgens öfversta

platå, till hvilken jag sedermera skall återkomma.'

L"r Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Fig. 19. Vy af alfsaret a Osterrum i Öja socken. Sammanhängande gräsmatta med spridda

enbuskar. Öja sn. -'/, 1907.

Mindre, trädlösa partier a mellersta Gotlands hällmarker.

Förhållandena ä Sundre alfvar äro synnerligen belysande för förståendet

af en del trädlösa eller svagt trädbevuxna områden å Gotlands öfriga

hällmarker. Här och där finnas nämligen å dessa mindre områden, som
äro alldeles trädlösa. ehuru vittringsjorden har tillräckligt djup, för att

en trädvegetation, om också mycket sparsam, skall kunna komma till

utveckling. Dessa områden utgöras af partier med odränerad vittrings-

jord, alldeles som Sundre alfvar. Galcopsis ladamun f. globosa träffas

just å dessa partier l^Ganneberget i Östergarns socken, Hejdeby hällar,

' De svenska alfvar^äxte^nas ekologi. Akad. AtTiandl. Uppsala 1906.

- Alfvaret i Näs socken, som jag ej haft tillfälle att besöka, synes efter Wittes (ci-

teradt arbete) undersökningar mest likna Osterrum.
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jämför fig. 13), äfven Cirsiwn arvense är utmärkande för sådan mark,

sålunda visande den närmaste relation till Sundre alfvar.

Den i fig. 20 meddelade bilden visar den framträdande skillnaden

mellan den mera torra, i ytan söndervittrade hällen och den odränerade

vittringsjorden. Den torrare hällen är rikt skogbeväxt, det lägre belägna,

odränerade hällpartiet hyser endast några enbuskar, för öfrigt uteslutande

gräs och örter jämte en del mossor och lafvar.

Det odränerade hällpartiet (Älskogs socken norr om Sigsarfve) hade

här en vegetation af följande sammansättning.

Buskar, enstaka. En {^Jttnipcnis commiinis), e.

Orter och gräs, strödda— rikliga. Kryphven {Agrosiis stolo7iifcra), str. - rikl. Får-

svingel {Festiica ovina), str.— rikl. Knutnarv {Sagina iiodosa), str.—rikl. Tulkört {Cynan-

chiim vmcetoxicuvi), str.—rikl. Höstfibla (Leontodon autitmnalis), str. Vildlin {Linum ca-

tharticuni), str. Harmynta (CalamintJia acmos), spr. Jordtistel {Cirs/ufn acanle), spr. Ilvit

fetknopp {^Seduni albiiiti), spr.

Mossor, strödda. Ditrichiiin ihwicazile, Griinniia apocarpa. Mollia fortuasa, Tortula

ruralis.

Lafvar, strödda. Lccanora fiilgcns, spr. Cladonia pyxidata v. pocillini?, spr.

Alger, spridda. Å'ostoc sp.

Vegetationen visar en betydande likhet med alfvarvegetationen.

Det lider icke något tvifvel om, att orsaken härtill är jordens likartade

beskaffenhet, dålig dränering och stark uppfrysning. Jorden ut-

göres af en blandning af större och mindre kalkstensstycken, kalkslam

och lera,

På liknande platser händer det någon gång, att en eller annad tall

infunnit sig på någon torrare fläck. Endast ett lågt, grofgrenigt, knotigt

exemplar kommer till utbildning. Rotsystemet har vid sin utveckling

haft att kämpa med betydande svårigheter gentemot uppfrysningen;

tallrötterna bilda ofta en hel följd af små bågar öfver marken (jfr. fig. 21).

Träskhedar. En annan form af odränerad vittringsjord träffar

man på de å norra Gotland förekommande träskhedarna. De finnas huf-

vudsakligen i Rute, Fleringe och Bunge socknar samt på Fårön. Vitt-

ringsjorden är rödbrun och består liksom annan alfvarjord af större och

mindre stenar samt en del mycket finfördeladt material. I Rute socken

och på Fårön, där jag haft tillfälle att iakttaga träskhedarna, utgöras

de af ganska vidsträckta, plana marker. Vegetationen visar ofta den

största öfverensstämmelse med den, som beskrefs från Älskog. Den

är dock stundom artrikare. Som ett belysande exempel må anföras

följande ståndortsanteckning, hämtad från ett träskhedsområde utmed

vägen mellan Rute och Bunge kyrkor.
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Träd, spriilda. Tall ^/V«//,v silvestris), låg, vidgrenig, ytterst ful.

Buskar, spridda. En [Jiiniperiis commnnis), spr.

Örter och gräs, rikliga. Kryphven {Agrostis stolonifera\ r.— y. Slankstarr [Carex

g-lauca). rikl. Vildlin {J^iniim cathartictim), str.— rikl. Kantig fetknopp {Sediim sexangiilare),

e. fl. rikl. Knutna^^• (Sagina nodosd), str. .\lfa.\ing {Sesleria cceruled), str. Backtimjan

(Thymiis serpyllum), str. Kattfot (^Antennaria dioica), spr. '>\.tnma\ör\. {Arleinisia rttpestris),

spr. Tulkört Cynanchuin vinceioxintm^, spr. Stålört {Grntiana itliginosa), spr. Höstfibla

Leontodon antiimnalis), spr. \'årfingerört (Potenttlla verna), spr. Hvit fetknopp (Sediim

alhicm . spr. AxSrenpris iVcronicn spfcata . spr. Fältmalört Artcniisia canipestns^. e. Darrtjräs

Ur Statens skogs försOksanstaks samlingar. Fot. af förf.

Fig. 20. Alfvarvegetation ä odränerad vittringsjord. I bakgrunden tallskog d hällmark.

Alfkogs sn norr om Sigsarf\"e. •*
,, 1 907.

{Briza media), e. Brunört 'Priiiiella vttlgaris , e. Starr '^Carex sp.), e. Gulmåra {^Galhim

verum), e. Bergsslok 'Melica ciliata), e. bland enbuskarna. Fjällgröe {Poa alpina), e. Fet-

knopp (Sedum acre), e. Scdnm rupestre, e. Maskros '^Tara.xaczini palnstre), e.

Mossor, spridda. Barbula convolufa. Barbula fallax, Ditrichiim Jlextcaule.

Lafvar, spridda. Ceiraria islandica, e. Cladonia, sp. Lccanora fulgens, e.

Alger, spr. Nostoc sp.

De på dessa träskhedar enstaka förekommande träden ha ett rot-

system, mycket öfverensstämmande med det, som förekommer å bilden

fig. 21. Växtligheten är ytterst obetydlig. Träden kunna på sin höjd

Sko^nntrdstiireningens Tiiiskri/t iQuS. F,iiiii/>/'s.!/s,r k
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användas till ved. Som exempel kunna nämnas följande fem träd från

ett träskhedsomräde vid Farneviksträsket å Fårön.

Höjd.
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Dessa blekevätar äro om våren vattenfyllda, men torka alldeles ut under

torra somrar, hvarvid jorden spricker sönder. Här trifs endast en ganska

fattig vegetation af några characcer, några brunmossor [Amblystegiutn

fluitans, stellatum och gigavteuni) samt några sparsamma fanerogamer,

såsom Galium palustre, Potentilla reptans, Raminculus flammula, Mentha

arvensis, Ca7'ex pamcea^ Agrostis stolonifera.

Dessa blekevätar äro mest bekanta från norra Gotland, men finnas

äfven annorstädes. Sålunda ha de stor utbredning i Eke och Rone

socknar på vittringsjordsområdet mellan stora landsvägen och hafvet.

Hvarken träd eller buskar kunna trifvas å blekevätarna ; skog finnes en-

dast på de omgifvande torrare hällpartierna samt på moränfläckar.

De stora alfvarområdena på södra Gotland och träskhedarna på

norra Gotland visa sålunda den största naturhistoriska öfverensstäm-

melse med hvarandra. Vegetationens karaktär bestämmes af samma

orsaker, förnämligast markens beskafi"enhet. En mellanlänk i biologiskt

och geografiskt hänseende bildas af större och mindre trädlösa partier

på mellersta Gotlands hällmarker. Som den yttersta länken i dessa

växtformationer stå de trädlösa blekevätarna, som tidvis äro så rikt

vattenförande, att de hysa en verklig vattenväxtvegetation [characéer,

Amblystegium-zrX.er).

Den odränerade vittringsjordens växtformationer bilda en serie mot-

satt de mera torra hällmarkernas. Den bestämmande skillnaden ligger

förnämligast i markens beskaffenhet; den gör sig här liksom alltid hos

edafiska växtformationer starkt gällande. Vi öfvergå därför till att fram-

hålla några märkligare drag hos jorden på hällmarkerna.

Kap. 5. Vittringsjordens viktigaste egensl^aper

med hänsyn till vegetationen.

I ett föregående kapitel påpekades några egenskaper hos hällen, som

kunna bidraga till dess sönderfallande i ytan- och underlätta uppkomsten

af ett lager vittringsjord. Hit hör i främsta rummet kalkstenens märg-

lighet, förekomsten af märgelband i kalkstenen samt kalkstenens aflag-

ring i tunna skikt eller oregelbundna stycken. På grund häraf bildas

på hällens yta ett lager af mer eller mindre grofva kalkstensstycken.

Dessa kalkstensstyckens form och deras kantiga ytor tyda på att de

lösgjorts ur hällen hufvudsakligen genom mekaniska vittringsfaktorer,

d. v. s. genom vattnets utvidgning vid frysning samt genom temperatur-

förändringar. Så till vida kan man möjligen antaga, att äfven kemiska

vittringsfaktorer spelat en roll, att härigenom vissa mera lättlösta partier
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af hällen blifvit upplösta, hvilka förut förenat de nu skilda kalkstens-

styckena. All vegetation pä hällmarken, som icke är inskränkt antingen

till den nakna hällen eller till springorna i densamma, växa i en jordart,

som till en mycket väsentlig del består af dylika stora skarpkantiga

kalkstensstycken; blekevätarna bilda naturligtvis ett undantag.

Den viktiga roll, som det så bildade grofmaterialet spelar i vitt-

ringsjordens sammansättning framgår nogsamt af bifogade tabell. Grof-

materialet består till en mycket öfvervägande del af större stenar, klapper

och gröfre grus (jmfr. figurerna 3— 5, sid. 102— 105).

Utom dessa större stenar, som lösgjorts ur hällen genom frostvitt-

ring, finnes också en hel del finmaterial. Den mekaniska analysen af

detta material stöter på åtskilliga svårigheter, då humusämnen i stor

mängd äro närvarande. När det gäller kalkfattiga jordarter kan man

med fördel enligt Atterberg behandla jorden med salpetersyra, som

bränner upp humusämnena. Denna behandling är mindre lämplig på

starkt kalkhaltig jordmån, ty då upplöses allt af kalciumkarbonat bestå-

ende finmaterial. Men ej nog härmed. Den återstående oupplösliga

resten har undergått en stark mekanisk omvandling bland annat där-

igenom, att salpetersyran ur kalkstenarna lösgör lera och sand, mest

kvartskorn, så att dessa vid därefter verkställd slamning erhållas i större

mängd än i det ursprungliga profvet. Någon fullt tillfredsställande metod

för den mekaniska analysen af dessa starkt kalkhaltiga och mycket humus-

rika jordarter finnes ännu ej, hur intressant en sådan undersökning än

kunde vara. Jag har därför tillsvidare fått åtnöja mig med att åstad-

komma en mera tillfredsställande analys å de humusfattiga jordarterna.

I de humusrika jordarterna ha humusämnena fått följa med i den me-

kaniska analysen. Detta är ett förfaringssätt, som så till vida har sitt

berättigande, att man vid den mekaniska analysen endast bestämmer

jordbeståndsdelarnas mängd med hänsyn till deras storlek, oberoende

af deras kemiska natur. Många forskare på det jordanalytiska området

anse också, att all behandling af jorden med syror före den mekaniska

analysen är förkastlig.

Emellertid är det härvidlag ingalunda likgiltigt, om det finaste ma-

terialet består af lera eller finfördelad humus. Gentemot vatten för-

hålla sig dessa ämnen ganska olika.

Här diskuteras först profven utan humus, hvilka analyser äro mera

tillförlitliga.

Det har visat sig att alla dessa härstamma från s. k. odränerad

vittringsjord. I finmaterialet ingå betydande mängder lättler och ler till

' Wahnschaffe: Wissenschaftliclie Bodcnunlcr^uchung. 2;te Aufl. Sid. 45—46.

P>erlin 1903.
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öfver 40 %, hvarjämte mo spelar en mycket viktig roll. Den stora

halten af lättler och ler samt mo utgör förklaringen till dessa
jordarters vattenbehållande förmåga och till de mekaniska
om lagring ar, som dessa jordarter undergå vid frysning i vat-

tenmättadt tillstånd. Lättler och ler har här tagits som ett rent

mekaniskt begrepp, det afser allt det material, som är mindre än o,, ,2

mm. i genomskärning. '

Finmaterialet består såväl af finfördelad kalk, kalkslam och lera som
granitisk mo och sand. Kalkhalten är högst betydande. Några direkta

analyser på kalk ha icke verkställts, i stället har kolsyrehalten bestämts,

hvarvid jag. liksom det i allmänhet göres vid jordanalyser, betraktat kolsyran

såsom bunden vid kalk. Så till vida kan detta vara felaktigt, som en del

kalkstenar på Gotland äro dolomitiska, d. v. s. innehålla magnesia.' För

det föreliggande ändamlålet spelar dock detta en mindre väsentlig roll.

Nedanstående tabell angifver halt af kolsyra och däraf beräknad kalk-

halt, humushalt och procent af icke afslammade granitiska beståndsdelar

(grof sand, fin sand, mo).

Tabell öfver kalkhalt, humus och granitiska beståndsdelar.

N:o*
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ringsjorden ingår, som det synes af tabellen, både mo och lättler till be-

tydande mängd. Humusämnena äro här närvarande och kunna nog i

sin mån förändra jordens fysiska egenskaper. Den slutsatsen torde man

dock vara berättigad att draga, att jordens egenskap af att vara drä-

nerad eller odränerad ej i främsta rummet beror på jordens sammansätt-

ning, utan att det är andra faktorer, som här äro förnämligast bestäm-

mande. Eljes skulle väl de olika vittringsjordarna ej förete sä stor lik-

het med hvarandra i afseende på sin mekaniska sammansättning.

Den följande tabellen redogör för analyser öfver kalkhalt och kol-

syrehalt (se förut gjord anmärkning), halt af humusämnen och granitiska

beståndsdelar (grofsand, finsand och mo).

Tabell öfver kalkhalt, humushalt och

granitiska beståndsdelar.

N:o Kalkhalt Humushalt
Granitiska

beståndsdelar

14,16 %
29,07 »

21,75 »

34,82 »

10,78 »

18,62 %
9.71 •'

30,00 »

I5i27 »

17,10 >'

34,46 %
36,75 »

8,35 »

9,22 »

20,03 »

Vittringsjorden i skogsmarken är sålunda rik pä kalk och rik på

humus. Trots den höga halten af organiska beståndsdelar, har dock

humusskiktet fullkomligt karaktären af mull, icke af torf. Detta beror

på förekomsten af kalken, som neutraliserar alla humussyror, samt på

insekter och daggmaskar, som genomarbeta jorden. Daggmaskar äro i

den dränerade vittringsjorden å häll ytterst vanliga. De förekomma så-

väl där träden bilda mer eller mindre slutna bestånd, som där endast

en Ijusälskande kalkflora förmår täcka den tunna vittringsjorden. Dagg-

maskar anträlTas sålunda rikligt äfven där vittringsjorden bildar endast

ett 8— 10 cm. mäktigt skikt. Genom daggmaskarnas transporterande

verksamhet blifva äfven de undre vittringsjordlagren uppblandade med

humus.

Det öfversta humusskiktet innehåller en del oförmultnade rester af

blad, bark, grenar och rötter. Hufvudmassan består dock af rundade,

oregelbundet formade humusklumpar, hvilka säkerligen till stor del ut-

göras af exkrementhopar af daggmaskar. I mikroskopet visa sig humus-

ämnena vara intimt blandade med mineraljorden. Någon organisk struk-

tur står ej att upptäcka. Det hela ger liksom i bokmullen intryck af

att humusämnena varit underkastade kemisk utfällning. Humusskiktets

mullkaraktär är obestridlig, från bokskogsmull skiljer sig emellertid
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denna mull genom hög halt af organiska ämnen samt hög kalkhalt.

Äfven vittringsjorden på den skoglösa men dränerade hällen är rik

på mull.

I hällmarksskogarna sakna vi fullständigt den markprofil, som ut-

märker våra barrskogar på morän och rullstensgrus af urberg. Öfverst

ha vi där som bekant ett humusskikt, som i regel är torfartadt. Där-

under följer ett starkt uttvättadt jordlager af hvit färg, hvitsanden eller

hvitjorden. Under detta hvilar rödsanden eller rödjorden, starkt färgad

af järnoxid och järnoxidsalter och nedåt så småningom öfvergående i

den mera oomvandlade moränen. I tallskogen på hällmark ligger öfverst

ett på organiska rester mycket rikt, starkt kalkhaltigt humuslager af ut-

präglad muUkaraktär. Xedåt öfvergår detta i en kalkrikare, men mindre

humushaltig vittringsjord. Några skarpa gränser finnas ei såsom det är

regel hos barrskogsmarken pä urbergsmorän. Gränserna mellan jord-

lagren försvinna genom daggmaskars och insekters \erksamhet. Dessa

åstadkomma också, att den gröfre vittringsjorden blir intimt blandad med
humusämnena äfven på de skoglösa hällarna med ett tunt jordskikt.

Härigenom förlorar mullflykten på hällar med vittringsjord sin egentliga

betydelse. Den inskränker sig också till den mera sega, torflika mull,

som bildas under tallarna på de nakna kalkhällarna, där daggmaskar

icke förekomma. På de nakna hällarna är det tydligen för torrt för

daggmaskarna, på hällarna med vittringsjord bibehåller sig fuktigheten

däremot bättre, äfven om jordskiktet är mycket tunt.

Den starkt kalkhaltiga, på organiska beståndsdelar ytterst rika

mullen, äger icke någon motsvarighet hos andra skogssamhällen i värt

land. Märklig är den höga halten organiska ämnen, som utmärker jord-

arten. Förklaringen härtill ligger däruti, att förmultningen förlångsam-

mas icke blott af vintern med sin låga temperatur, utan också af som-

marens torka och nederbördsbrist. Analoga förhållanden förete stepp-

områdena. Där afbrytes förmultningen af vinterns köld och af somma-

rens torka. Steppjorden i Ryssland, den bekanta, för sin fruktbarhet

berömda svarta iorden (tschernosjom), utmärkes just af hög kalkhalt och

hög humushalt. En hel rad ryska forskare, som speciellt studerat jord-

månslära (ptdologi I , se äfven i kalkhalten en orsak till humusämnenas

anhopande.^ Den svarta jorden innehåller på östra sidan om \'olga

15 — 18 %, i sydvästra delen af steppen 3—4 % humus, mot norr och

mot väster aftar den ytterligare. Liksom jorden på Gotlands hällmarker

är den svarta jorden genomarbetad af djur, såväl af däggdjur, som bebo

' Jmfr J. G. Tantiljew. Dic iiidrussischen Sieppen. Resultats scientihques du congrés

internationale de botanique. Vienne 1905. fena 1906. — De ryska pedologernas arbeten

äro tyviirr i regel skrifna pa ryska, hvarför detaljerna i deras forskningar äro svåråtkomliga.
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steppen, t. ex. af en slags mullvad {Spalax typhlus), af springråttor

[Alactaga jaculus), murmeldjur [Arctojnys bobac), som af stora dagg-

maskar [Allolobophora viariiipoliensis). Den svarta jorden har muU-

karaktär.

Den stora skillnaden mellan jordslagen är en geologisk, den svarta

jorden hvilar på en kalkrik lössbildning, vittringsjorden på Gotlands

hällmarker på kalkberg.

Likheten i jordens beskafifenhet gör, att på Gotlands hällmarker

förekomma en del steppväxter, såsom Melica ciliata, Cynanchwn vince-

toxicum, Artemisia campestris, Art. rupestris, Adonis vcrnalis, Cirsium

acaule. En svensk botanist, H. Witte, ^ har kallat alfvarvegetationen

en klippsteppvegetation. I denna benämning ligger otvifvelaktigt mycket

berättigadt. Äfven den äkta steppen är, såsom moderna ryska forskare

visat, betingad af jordmånen och endast mera indirekt af klimatet.^

Den mullrika, kalkhaltiga, af maskar väl genomarbetade jorden har

stor vattenkapacitet. Den upptar därför mycket vatten vid snösmält-

ningen om våren och kan då nära en rik vårflora. På grund af sin

ringa mäktighet torkar den emellertid snart ut längre fram på somma-

ren, hvarefter en stor del af vårväxterna försvinna för att återkomma

nästa vår. Alldeles liknande företeelser utmärka steppen.

Äfven i ett annat afseende kunna vi finna en analogi mellan alf-

varet och stepperna. Inom stepperna finnas områden med en ytter-

ligt mager och torftig vegetation. Stora fläckar äro alldeles nakna.

Det är flackare sänkor i marken, dit regnvattnet rinner ned, medförande

en hel del salter, såsom soda, gips, klornatrium, hvilka sedan vid vatt-

nets afdunstning utkristallera. Motsvarigheten finna vi pä hällmarkerna

där den odränerade vittringsjorden uppträder som mest utpräglad. På

steppen är det markens salthalt, som betingar vegetationens armod, på

hällmarkernas odränerade partier oregelbunden vattentillgång samt me-

kaniska förändringar hos jorden vid frysning.

I den förut meddelade tabellen (sid. 147) finnas analyser äfven af

tvenne humushaltiga jordprof, som visa en svag uppfrysning. Humus-

halten är ingalunda obetydlig (jmfr tabell sid. 147). Detta visar, att

uppfrysning ej hämmas af en humusinblandning, utan äfven uppträder

hos sådana jordarter. Orsaken till vittringsjordens dränering eller ej

ligger ej uteslutande hos jordens beskaffenhet. Den under sommaren

gjorda undersökningen har visat, att dräneringen beror på hällens topo-

grafi och på förekomsten af springor och sprickor. Äfven mäktigheten

hos vittringsj ordslagret spelar en roll, ett djupt lager blir ej så lätt öfver-

* De svenska alfvarväxternas ekologi. Akad. Afhandl. Uppsala 1906.

'-' Tanfiliew. Citeradt arbete.
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mättadt med vatten som ett tunnare. Så till vida har markens fysika-

liska beskaffenhet en mycket viktig roll, att den är orsaken till de stora

förändringar, som den odränerade jorden företer vid frysning, och att

den kan upptaga betydande vattenkvantiteter. Fuktig sand och fuktigt

grus fr}'sa på ett helt annat sätt än jorden på alfvaret å södra Gotland.

Förut (kap. 5, sid. 144 detta kapitels början) har det framhållits,

hurusom de fysiska vittringsfaktorerna betingat vittringsjordens upp-

komst. Detta gäller närmast hällens söndersprängande i ytan. För ut-

bildningen af det rinaste materialet (mo, lättler och ler) ha däremot

säkerligen de kemiska faktorerna (kolsyra, humussyra) haft sin stora be-

tydelse. Härtill inskränker sig säkerligen humusämnenas verksamhet. I

en jordart, uteslutande bildad af linmaterial, har jag emellertid aldrig

observerat någon trädvegetation. Detta visar också, att humusämnena

på den nakna hällen för skogens utveckling spela en underordnad roll,

och att vi på dessa marker under nuvarande klimatiska förhållanden ej

kunna hoppas på någon vidare utveckling (jmfr sid. 113— 114).

Kap. 6. Kort återblick öfver vegetationens natur=

historia å hällmarkerna.

Som de föregående kapitlen visat, råder en ganska stor omväxling

i vegetationen på Gotlands hällmarker. Vi ha en hel serie växtsam-

hällen från de sterila, tröstlösa, hufvudsakligen som fårbeten användbara

alfvarområdenas på södra Gotland ända upp till de tämligen vackra tall

skogar, som finnas på den djupare vittrade hällen. De stora olikheterna

bero närmast på hällens beskaftenhet. Såsom förut framhållits, finnes i

detta fallet en stor växling äfven inom geografiskt ganska små områden.

Härutinnan visar sig en mycket viktig olikhet gent emot Öland, med

hvilken ö Gotland har sä många naturhistoriska beröringspunkter. Pä

Öland utgöres den öfre, hällbildande silurkalkstenen af en svårvittrad

ortoceratitkalksten, som så godt som utan afbrott bildar underlaget för

alfvaret. På Gotland växla kalkstenar af högst olika beskaftenhet oupp-

hörligt med hvarandra. På Öland har därför det nakna trädlösa alfvaret

en mycket stor utbredning, på Gotland råder däremot en stor växhng i

växtformationerna på hällmark.

Xärmast ortoceratitkalkstenen stå med hänsyn till sitt förhållande

till vegetationen stromatoporkalken och de ofta ganska mäktiga megalo-

musbankarna. Men de bilda endast här och där några sammanhängande

fält, några större i geografiskt hänseende betydande områden saknas.

Mest framträdande i land.skapets topografi äro de på norra Gotland i
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Hangvar socken, i synnerhet utmed landsvägen mellan Ire och Hangvar

kyrka. Men dessa eller andra svårvittrade kalkstenar uppträda litet

hvarstädes, såsom i det stora hällområdet öster om Hejnums kyrka, å

Hejdeby hällar, omkring Suderbys i Västerhejde socken, Norrgårda i

Tofta socken, på norra delen af Lindeklint, invid Asa i Stånga socken.

Det finnes knappast någon hällmark af större utsträckning, där de icke

finnas åtminstone till något omfång.

Om man undantar södra Gotland med dess alfvarområden, är det

icke möjligt att hänföra de olika, i kap. 3 omnämnda hällmarksområdena

till några bestämda vegetationstyper. Inom alla tre områdena ha vi

växlingar från de nakna hällarna med sin ytterligt sparsamma trädvege-

tation eller de odränerade områdena, där all trädvegetation så godt som

saknas, till bättre vittrade partier, där skogen når en ekonomiskt sedt af-

sevärd produktion.

Af de trenne hällmarksområdena är det mellersta det mest enhetliga

i afseende på vegetationen. Den större delen är här täckt med skog af

tämligen god beskaffenhet, i synnerhet i trakten mellan Klintehamn och

järnvägen Visby—Hafdhem. Endast på mycket små områden är hällen

naken, i h vilket fall den har en ytterst sparsam trädvegetation, som ej

förtjänar namnet skog. Öster om järnvägen är skogen glesare och lägre,

till största delen är dock hällmarken skogbevuxen. I Östergarnstrakten

finnes det dock tämligen vidsträckta kala hällar, som sakna trädvege-

tation (kulturalfvarområden, se kap. 8). Här och där påträffas trädlösa

områden med odränerad vittringsjord (se fig. 20 från Älskogs socken.)

Det norra inre hällmarksområdet är af en mycket mer omväxlande

natur. Mycket framträdande äro här de till större delen nakna Hejdeby

hällar, liksom hällarna i Hejnums socken, öster om kyrkan. Skogen är

öfver hufvud taget sämre än å det mellersta hällmarksområdet, bättre

partier finnas dock såsom väster om Lärbro kyrka. På norra delen ha

vi de förut omtalade träskhedarna i Rute och Bunge socknar.

Det nordvästra hällmarksområdet är med hänsyn till vegetationen

sämst i Tofta, men blir norr om Visby ganska väl skogbärande. Sin

mäktigaste utbredning nä hällarna i Hangvar och Halls socknar. Här

träffa vi de bäst skogbärande partierna närmast kusten, där skogen del-

vis är riktigt vacker; de mera kala och sterila områdena finnas hufvud-

sakligen närmast Hangvar kyrka. Den mera vittrade hällen bär i regel

låga, men täta skogsbestånd. Fleringe socken består till mycket stor

utsträckning af hällmarker. Den torrare, i ytan söndervittrade hällen är

bevuxen med yngre skog; träskhedarna och de trädlösa blekevätarna ha

stor utbredning. Fårön liknar rätt mycket Fleringe. Skogen är här

ofta högre, men mycket vindpinad. Kusterna omgifvas liksom i Fle-
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ringe af breda alldeles sterila strandvallar. Liksom i Fleringe förekomma
äfven här träskhedar.

Mellan det mellersta och det södra hällmarksområdet finnas partier med
märgelskififer och vittringsjord. Vittringsjorden är delvis uppodlad och

använd som äker, t. ex. i Eke, Burs och Närs socknar. Där den är

bättre dränerad, bär den en ganska vacker barrblandsskog af samma typ

som å moränmärgel. t. ex. i Burs och Rone socknar. Där dräneringen

är sämre såsom i Xärs socken och på området mellan Hellvide gård i

Eke socken och hafvet förekomma dels alfvarområden på stark uppfr}'S-

ningsjord, dels också vidsträckta blekevätar. Det stora området med
märgelskiffer i Sproge och Hablingbo socknar mellan landsvägen och

hafvet lär bära dålig tallskog och ha dålig dränering. Det besöktes ej

under undersökningarna.

Hvad södra hällmarksområdet beträffar, finnas här hufvudsakligen

alfvarområden.

Den stora växling i vegetationen, som hällmarkerna förete, beror

först och främst pä de högst växlande betingelser för vegetationen, som

kalkstenarna och märgelskiffrarna erbjuda genom sitt olika förhållande

till vittring och dränering. Men liksom öfverallt annorstädes i vårt land,

i synnerhet i dess södra delar, spelar människan en mycket viktig roll

för vegetationens sammansättning och skogarnas beskaffenhet. I de två

följande kapitlen skola vi närmare söka skärskåda betydelsen af män-

niskans ingrepp, i synnerhet i de delar, som äro af afgörande vikt för

det framlagda lagförslaget. Härvid börja vi med att undersöka afverk-

ningens och skogssköflingens inverkan på hällmarkernas förmåga att

producera skog, därefcer de faktorer, som kunna framkalla alfvarom-

råden på ursprungligen skogbeväxt mark.

Kap. 7. Afverkningens och skogssköflingens inverkan

på hällmarkernas skogsbestånd.

Hällmarksskogarna under kalkbränningens tid. De publi-

cerade bilderna och de verkställda virkesuppskattningarna visa, att

hällmarksskogarna i första rummet kunna användas till ved. Det har

funnits tider under Gotlands ekonomiska historia, då vedförbrukningen

var mycket större än nu och då frambringandet af ved spelade en vik-

tigare roll än för närvarande. Detta var under kalkbränningens dagar.

Det var en i hög grad vedförbrukande industri, som gjorde kalkugnsved

till en viktig handelsartikel på ön. För detta ändamål kunde hällmarks-

skogarna lämpligen användas. Det har därför legat nära till hands att
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antaga, att denna kalkbränning verkat förstörande på hällmarkernas

skogsbestånd och möjligen framkallat skoglösa hällområden.

Det har icke varit möjligt att bestämma den årliga förbrukningen

af kalkugnsved på ön, men de strödda uppgifter, som inhämtats, låta

förmoda, att det rör sig om mycket afsevärda belopp. P. A. Säve' om-

nämner sålunda, att i början af 1700-talet funnos ensamt i Gotlands

norra härad 23 kalkugnar med en årlig vedförbrukning af minst 3,000

kastar ved. Hur vedslukande denna industri var framgår också af en

notis hos Linné'. Från sitt besök i Kappelshamn beskrifver han en

kalkugn, som var 4 famnar hög och 2,5 famnar bred och byggd som
en masugn. Bränningen pågick tvenne dygn med en tillverkning af 50

till 70 läster kalk. »En sådan kalkbrukare kan om åhret sälja 700 til

1000 Läster. Hela platsen låg full med Kalk-Ved; Det är vist at Sko-

garne här äro tämlig tilräckelige, dock löse och ojämna: så at om Kalk-

brukarne få fritt disponera Skogen, blifver väl Gothland äfven en gång

här på orten upröjdt: ty till hvarje bränning, som 2:ne dygn påstår,

åtgår 20 famnar Ved.» Enligt dessa uppgifter af Linné skulle ensamt

denna kalkugn förbruka 200—400 famnar ved per år. Hur kalkbrän-

ningen var ordnad i äldre tider känner jag ej, men i början af 1800-

talet skedde kalkbränning för försäljning endast i vissa privilegierade

ugnar, som upplätos på arrende af staten. År 1845 frigafs kalkbränningen

mot länsstyrelsens afstyrkande, »hvarigenom skogens förstörelse beklag-

ligen påskyndats». "* Detta gaf anledning till uppbyggande af en hel

mängd kalkugnar öfver hela Gotland. Emellertid aftog denna kalkbrän-

ning snart på grund af höjda vedpriser och dyrare transportkostnader.

Kalkbränning för export äger nu därför endast rum vid några hamnar,

där de moderna kalkugnarna byggts särskildt bränslebesparande.

Följande utdrag ur V^isby tullkammares årsberättelser visar att ug-

narnas antal stadigt varit i sjunkande, likaså utförseln af bränd kalk.

1877 41 ugnar 1894 34 ugnar

1884 40 » i8q6 15

igo6 9 »

Utförsel af bränd kalk och beräknad vedåtgång.

^

1860 459520,0 hl 114 880 famnar

1864 349 793 » 87448 »

1877 243 797 » 60949 »

* Skogens sagor, lidskrift för skogshushållning. 1876 s. 274. Stockholm 1876.

* Öländska och Gothländska resa. Stockholm 1745.

^ P. A. Säve. Åkerns sagor, sid. 122. Visby 1876.

* Dessa siffror ur tullkammarens berättelser fa nog tagas med en viss försiktighet. För-

frågningar angående fiirbrukningen af ved vid kalkbränning ha visnt, att den gestaltar sig
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1886 237890 hl 59472 famnar
1896 207921 >^ 51980 >

1906 81049 » 20262

Enligt uppgift kostade kalkugnsveden per famn

1800 12— 16 skilling,

1840 3 riksdaler,

1906 7 ä 8 kronor.

Kalkugnarna anlades i allmänhet på själfva hällmarkerna eller i

deras omedelbara närhet. Transporten af sten blef härigenom så ringa

som möjUgt. En stor del af veden togs också härifrån. De knotiga

hällmarkstallarna voro lämpliga för ändamålet.

Kalkbränningen med dess stora vedåtgång har därför säkerligen

hat't till följd stora afverkningar å hällmarkerna.

För att se huruvida dessa afverkningar åstadkommit några kala häll-

marker upptogos kalkugnarna på en särskild karta. Uppgifter inhämtades

så vidt möjligt angående tiden för deras brukande, åtgången af ved etc.

Vid undersökningen påträffades ej mindre än 239 kalkugnar, hvaraf 204

äro raserade. Af de återstående 35 kalkugnarna användas endast sex

för ständigt bruk. En jämförelse mellan kalkugnarnas belägenhet och

skogsväxten på hällarna har visat, att skogen i kalkugnarnas närhet är

lika tät som annorstädes. Ha vi plana, jämna, mycket svårvittrade

hällar, ha vi de glesa, spridda martallarna, ha vi åter mera vittrade eller

sönderspruckna hällar, ha vi slutna skogsbestånd. På mellersta hällom-

rådet mellan västra kusten och järnvägen Visby—Hafdhem, där vi ha icke

mindre än 45 till största delen nedlagda kalkugnar, finnas i nuvarande

stund utom äldre, sparade skogslotter vidsträckta, sammanhängande

40—50-åriga ungskogar, stundom så täta, att de behöfva gallras. Sär-

skildt är detta fallet på det mera sammanhängande hällmarksområdet

genom Fröjels, Klinte och Hejde socknar, där vi ha icke mindre än 26 nu

till största delen nedlagda ugnar (jfr fig. 23). Dessa ungskogar visa,

att man här fordom, kanske under kalkbränningens tid, gjort vidsträckta

kalhyggen. För att närmare belysa återväxten på hällarna utvaldes här

ganska olika vid olika ugnar; de mindre ugnarna förbruka jämförelsevis mera än de större.

Olika bränningar fordra också en mycket olika vedåtgång, den första bränningen för året

fordrar mera än de senare. Enligt uppgift af godsägare Nyberg, Pafvalds, Lärbro, åtgä

3 ä 3,5 palmar ved (7' x 7' x 6 kvarter' till 4 läster (19 hl.) osläckt kalk. Enligt en annan

uppgift från Ar i Fleringe åtgår 1,5 kast i medeltal till en läst kalk (l kast = 6' x 6' x 3,5').

Hvad som gör det ännu svårare ati på ett noggrant sätt beräkna vedåtgången är, att kalk-

ugnsved mätes än i famnar = palmar, än i kastar, och att mycket olika mått uppgifvas för

palmen eller kasten. I alla händelser har kalkbränningen fordrat en betydande vedåtgång.

De inhämtade upplysningarna antyda, att tullkammarens beräkningar angående vedåtgången

t. o. m. varit för låga.
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Ur Statens"skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. nt förf.

Fig. 23. \'ngre barrblandskog ä hällmark. Klinte sn sydost om Snögrinda. '-"-/ 1907.

och där på spridda ställen profytor om en hektar. På dessa räknades

alla träd, yngre och äldre samt plantor. Resultatet återfinnes i vid-

stående tabell.
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En granskning af tabellen visar, att vi ha ett stort öfverskott på

mindre dimensioner och yngre träd. Äfven de manshöga tallarna äro,

såsom förut nämnts, ganska gamla på hällarna, men med den långsam-

het, hvarmed träden till att börja med växa, måste man dock räkna

dem till ungskogen. Några af dessa träd med klenare dimensioner

komma liksom alltid i skogsbestånden ej att utveckla sig vidare, men
i regel visa de en hög löpande diametertillväxt samt god höjdtillväxt.

Denna undersökning af hällmarkerna ger sålunda vid handen, att

föryngringen under senare tid varit ganska liflig. När man ser häll-

marksskogarnas nuvarande utseende, tränger sig ock såden tanken fram.
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kalkugnen utbreder sig en plan, vidsträckt häll af svårvittrad, hård me-
galomuskalk. Aled undantag af lepidiziaskiffern äro hällarna ytterst

og>'nnsamma för skogsväxt. Trots detta och trots de vida kalytorna

vandrar dock skogen tillbaka. På den kala eller endast med ett mycket
tunt lager vittringsjord betäckta stromatoporkalken förekomma yngre,

spridda tallar. Detsamma gäller megalomuskalken. På lepidiziaskiffern

finnes rätt mycket tall. \'egetationen har där också i hufvudsak samma
sammansättning och utseende, som i de ordinära skogarna på hällmark.

Här finns fortfarande ett täcke med mjölon [Arciostapliylos uva ursi). Avcna
pratensis, Aspcrula tifictoria. Seskria ccenclca, Geranium sanguineiim äro

fortfarande karaktärsväxter. Hvad som här hindrat skogen i dess invandring

är icke så mycket naturförhållandena å hällen ; det är kreatursbetet samt

Ur Statens skoi^ försöksanstalts saralinsjar

Fie

Fot. af lörf.

5. Ung tallskog pä slagghögarna kring den nedlagda kalkugnen å Hejdeby

hällar. Hejdeby sn. ' 1907.

det ständiga bortplockandet af träden, så fort de nått någon groflek.

Backstugusittarna i närheten hämta här en del af sin ved. Skulle hällen

få ligga i fred, skulle den säkerligen förr eller senare skogklädas i samma
grad som före kalkbränningens tid (jmfr. fig. 24I.

I vissa fall har kalkbränningen varit g\'nnsam för skogen. I de

gamla stenbrotten finns nästan alltid tät ungskog och de gamla slagg-

högarna kring kalkugnarna äro i regel bevuxna med tall ymfr. fig. 25).

Denna undersökning har sålunda gifvit vid handen, att hällmarks-

skogarnas exploatering för kalkbränning ingalunda förstört

hällarnas förmåga att bära skog. Skogen har kommit tillbaka

eller kommer tillbaka, äfven om det härtill stundom fordras

väsentligt längre tid än pä annan skogsmark.

I senare tid gjorda kalhyggen. På några ställen på norra

Gotland, nämligen pä bergen strax söder om Irevik samt nordost om Häf-
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tings i Hangvar socken, har jag observerat mycket vidsträckta kalhyggen

å hällmark. Vid Häftings voro flera hektar totalt kallagda. På grund af

kalhyggenas storlek och pågående bete var föryngringen mycket långsam.

Vid Häftings funnos endast här och där smärre ungskogsbestånd, ehuru

stubbarna redan voro nästan multnade. Floran och markvegetationen

var dock densamma som i hällmarksskogarna. Marken var fortfarande

betäckt med en matta af mjölonris [Arctostaphylos uva tirsi), hvarjämte

andra för hällmarksskogarna karaktäristiska växter ingingo i markbetäck-

ningen, såsom Brachypodium silvaticum, Brachypodhan pinnatum ^ Rubus

saxatilis, Geraniwn sanguineum, Briza media, Scsleria coerulea, Spircea

filipendula, Prunella gi-andtfiora m. fl. På somliga fläckar funnos moss-

täcke ^{ Hylocomium parietinum och laftäcke 2l{ Cladina rangife7'ina. Oak-

tadt de vida kalhyggena och den långsamma föryngringen fanns här ej

någon antydan till en förvandling af markbetäckningen i riktning mot

alfvarvegetation. Detsamma var förhållandet vid Irevik. Här funnos

ungskogsgrupper, äfven alldeles invid hafvet, där stubbarna voro äldre.

Floran å kalhygget hade i hufvudsak samma karaktär som i skogen.

Skogsmarksbetäckningen i hällmarksskogen, i synnerhet där mjölon-

riset [Arctostaphylos uva ursi) är ymnig, undergår vid kalhygge endast

ringa förändringar. Förklaringen härtill är den, att dessa skogar äro så

ljusa, att den flora, som finnes under träden, är en Ijusälskande flora.

En granskning af de förut meddelade undersökningarna angående mark-

betäckningen visar, att här hufvudsakligen ingå sådana växter, som

äfven kunna fördraga det fulla dagsljuset, men som också uti dessa tall-

skogars lätta skugga få sitt Ijusbehof fullt tillfredsställdt. Ingreppen med
yxan i dessa skogar förorsaka därför mindre förändringar i växtvärlden än

i andra barrskogar. Härifrån bilda i viss mån de skogar ett undantag,

där markbetäckningen till en mycket öfvervägande del består af Hylo-

comium triquetrtim. Denna mossa försvinner lätt vid starkt ljustillträde,

hvilket förorsakar en del förändringar i markbetäckningen. För föryng-

ringen utgör dock detta icke något väsentligt hinder.

Alla observationer angående afverkningens inflytande på hällmar-

kernas skogsväxt visa sålunda, att äfven om skogen illa raseras, den

dock åter kommer tillbaka, om det också då tar lång tid. Långsammast

går det på de rena hällarna, men här har också skogen ett lågt ekono-

miskt värde.

Den under sommaren utförda undersökningen har icke i något

fall kunnat konstatera, att enbart genom afverkning de skogbeväxta

hällarna öfvergå till alfvarområden. Orsaken härtill är bland annat den,

att jorden på hällmarkerna i vissa afseenden har en ganska fördel

aktig beskaffenhet. Såsom förut nämnts, finnes här en mycket humus-
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rik jordmån med utpräglad! neutralt reagerande humus. Genom dagg-

maskars och sannolikt äfven genom insekters verksamhet blandas den

genom växternas förmultning bildade myllan med den underliggande
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vittringsjorden. Härigenom skyddas en stor del af muUen mot allt hvad

mullflykt är och heter; den hålles också bättre fuktig. Slutligen blir

den icke förtärd därigenom, att en mycket riklig vegetation utvecklas

efter skogsafverkningen.

Föryngringstid. Af stort intresse hade naturligtvis varit att exakt

bestämma föryngringstidens längd vid större kalhuggningar. Detta har

emellertid varit ganska svårt. Hällmarkerna ägas oftast af mindre bön-

der, de huggas då och dä vid behof och några slags anteckningar an-

gående afverkningarna föras ej. Några mera säkra observationer må
emellertid anföras.

På södra delen af Fårön, Ryssnäs norr om Fårösund, kalhöggs, ett

större hällområde med grunda strandvallar åren 1865, 1866 och 1867.

Skogsskiftet, som ligger nära hafvet har enligt uppgift aflandstingsman-

nen P. M. Broström en längd af 2,500 m. och en bredd af 700 m.

Vid afverkningen, som gjordes för skogslikvid vid skifte, togs allt som
kunde få någon som helst användning. I nuvarande stund finnes på
hygget ett ganska rikt, men luckigt och ojämnt bestånd, i hvilket de

yngsta träden äro 20 år. Somliga träd äro redan så grofva, att de

kunna lämna en sliper. Här har sålunda skogen kommit relativt snart

efter afverkning. Detsamma har jag funnit vid undersökning af ett

skogsbestånd nära Hau i Fleringe, som för en 40 år tillbaka afverkats

till kalkugnsved. I allmänhet får man dock, som förut nämnts, räkna

med en lång föryngringstid.

Kalhyggen å strandvallar. Som förut nämnts (kap. 4 sid. 125)

visar skogen å strandvallarna en viss likhet med den å hällmarkerna.

Vid afverkning förhålla de sig på samma sätt. Vegetationen undergår

endast mindre betydanda förändringar, och skogen vandrar åter in på
kalhyggena. På norra Gotland, såsom utmed västra sidan af Kappels-

hamnsviken, i Fleringe socken mellan Ar och Hau, finnas talrika vid-

sträckta strandvallar, som blifvit mer eller mindre kalhuggna. I nuva-

rande stund befinner sig skogen öfverallt på äterinvandring. En analys

af växttäcket visar, att det föga skiljer sig från det, som finns i de mera

orörda skogarna.

Det finnes emellertid strandvallar, som äro skoglösa eller så godt

som skoglösa. Det är starkt uttvättade strandvallar, där all finjorden

sköljts bort af vågorna. Vattnet rinner igenom gruset, som genom ett

såll. Dylika, af naturen nakna strandvallar finnas på flera ställen om-

kring Fårön. Mycket stor utsträckning äga de t. ex. norr om Lutter-

horn (jmfr. fig. 27). Här finns det endast en ytterst mager och ynklig
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flora af små, dvärgartade

växter här och där. Liknande

vallar omgärda norra Gotlands

stränder, t. ex. i Fleringe

socken, äfven på södra Got-

land finnas de, såsom norr

om Hoburgen. Vid Fleringe

kyrka finnas inne i landet dy-

lika trädlösa strandvallar af

mycket stor utsträckning, de

kallas ofta af folket stenåkrar.

Mellan de väl bevuxna

och de nakna strandvallarna

bildas en öfvergång af sådana,

som här och där hysa ett

träd, en tall och en gran och

en mycket mager markvege-

tation, hufvudsakligen af Cj-

nanciiuvi vincetoxiciiui och

Melica ciliata. Emellertid äro

de här förekommande träden

så ynkliga, att de redan här-

igenom skydda sig själfva.

På sydligaste Gotland före-

komma dock en del strand-

vallar, som sannolikt fordom ha

hyst ett glest tallbestånd, men
som nu endast äro bevuxnamed

låga enbuskar. Skogen har

dock här uteslutits ej enbart

genom afverkning, äfven andra

faktorer ha varit verksamma,

till hvilkas närmare skildring

v! nu skola öfvergå.

s z

Kap. S. De skogbeväxta hällarnas öfvergång till

alfvarområden.

Förhållandena på södra Gotland. Den föregående undersök-

ningen har visat, att enbart afverkning ej fördrifver skogen från häll-

markerna. Skogen kommer tillbaka, äfven om det därvid stundom tar en
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afsevärd tid i anspråk. Endast beträffande nägra nu alldeles kala alfvar-

områden kan man ha grundade skäl att antaga, att de en gång varit skog-

bevuxna. Där ha emellertid andra faktorer än afverkning spelat en bestäm-

mande roll för skogens försvinnande. Det är betet, framför allt färbetet,

som på Gotland fordom haft och delvis ännu har en utomordentlig stor

betydelse i detta hänseende.

Såsom mycket belysande anföras här först förhållandena på syd-

ligaste Gotland, Öja, Fide, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Näs socknar,

med ett gemensamt namn kallade Sudret. På de vidsträckta alfvarom-

rådena i dessa socknar har sedan gammalt fårafvel spelat en mycket

viktig roll. De mera driftiga och framstående bönderna kunde fordom

hälla sig med ett högst betydande antal får. Några uppgifter hos P. A.

Säve^ äro i det hänseendet mycket intressanta. Bonden Zakris H:n
Nore i Vamlingbo (f. 1746, 7 1825) hade sålunda 400 vinterfödda lamm;

icke mycket sämre var Hans Jakobsson Äckes i Öja (f. omkr. 1747)

med 300 lamm. Så länge i Stor-Sudret all mark var oskiftad kunde en

hvar där föda så mycket får han ville. Prosten Gustaf Kolmodin i

Eksta (f. 1755 f 1831) hade del i Stora Karlson och Lilla Karlson samt

födde där tillsammans 150 får (åjlamb = ölamm). När man känner fårens

förmåga att genom bete förstöra skogsplantor, kan man förstå, att en

sådan extensiv fårafvel måste ha haft en stor betydelse för skogens till-

bakahållande på södra Gotland. Men icke blott det stora antalet tår,

utan framför allt det sätt, hvarpä fårafveln bedrefs, har i detta fall

spelat en mycket viktig roll. Med de små jordlotter, som bönderna

ägde, var det ej möjligt att föda fåren inne om vintern. De gingo ute

på bete året om. Till deras skydd uppförde man här och där små,

vanligen af flata kalkstensskifvor byggda hus, där de sökte skydd

om natten och vid oväder. I dessa »lamgift» lade ägaren om vintern

ut hö eller löf för att understödja det knappa vinterbetet. Härtill an-

vände man ofta tallgrenar och tallkvistar, som sönderhackades med yxan

och som ansågos ha en särskildt hälsosam inverkan på fåren. Tallriset

högg man, där »yxan bet bäst». Under sådana förhållanden är det ju

icke underligt, om skogen fått draga sig tillbaka för fårbetets skull och

om den haft svårt att åter invandra på de platser, där den en gång

huggits bort.

Den extensiva fårskötscln utgör också förklaringen till, att alfvar-

områdena på södra Gotland ha något större utbredning, än hvad som

är betingadt af markens beskaffenhet. Här finnas utan tvifvel fullt ur-

sprungliga alfvarområden, där marken på grund af bristande dränering

Åkerns sagor. Sid. 97— 101, 106— 107. Visby 1S76.
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och därmed följande olämplig beskaffenhet uteslutit så godt som all

skogsväxt. Sådana områden äro framförallt Sundre östra och västra

alfvar, Hundlausar '
i Vamlingbo socken samt stora delar af alfvarom-

rådena i Oja och Hamra socknar. Här har säkerligen skogsväxt ur-

sprungligen saknats eller också inskränkts till några ynkliga tallar

här och där. Men utom dessa områden med odränerad vittrings-

jord förekommer alfvaret äfven på mycket grund, men dränerad vittrings-

jord samt på djupare vittringsjord af bättre beskaffenhet, t. ex. å Ho-

burgens öfversta platå. Dessutom äro ofta de smärre partier af morän

eller sand, som finnas här och där på alfvarområdena, skoglösa, t. ex.

på Hundlausar, Bursviks alfvar. Österrum i Öja socken. Moränpartierna

utmärka sig då ofta för en gentemot det öfriga alfvaret starkt afstic-

kande vegetation. Den utgöres af ett skarpt betadt, mycket tätt ljung-

täcke samt enbuskar.

Hoburgens öfversta platå må först blifva föremål för en närmare

skildring. Vegetationen skiljer sig här mycket skarpt från de andra

alfvarområdena på sydligaste Gotland; här finns, som förut nämnts, en

alfvaräng. Marken består af myllblandad vittringsjord af god beskaffen-

het och ett djup af 30—40 cm. samt är väldränerad. Den liknar sådan

jord, som på hällarna i allmänhet bär skog. Kalkstenen utgöres, åt-

minstone inom vissa områden, af retkalk. Ehuru det icke föreligger

några bestämda uppgifter härom, håller jag det dock för mycket sanno-

likt, att här ursprungligen funnits skog, som en gång huggits bort och

sedan hållits tillbaka af fårbetet. Förhållandena å Stora Karlson (se

längre fram) tala härför.

Vegetationen har för närvarande i hufvudsak följande sammansätt-

ning (28 ,, 1907):

Trad, buskar och ris saknas.

Örter och gräs, rikliga.

Rikliga: Festuca ovina, Thymus serpyllum, Trifolium procumbens.

Strödda: Achillea milUfoluim, Bromus mollis. Galmm verum.

Spridd— strödd: Cvnatuhiem vincetoxictim.

Spridda: Cerastium vulgatum, Festuca rubra, Hieracium pilosella, Lolium peretiae.

Lotus corniculntus. Phleum Boehmeri. Plantago lanceolata. Trifolium repens, Veronica

spicata.

Enstaka: Arenaria serpylli/olia, Bellis perennis, Campanula rotundifolia, Carlina

vulgaris, Erodium cictitarium, Myosotis collina, Poa pratensis, Torilis anthriscus, Trifolium

arvense.

' Enligt P. A. Säve (Skogens sagor, sid. 267, Tidskrift för skogshushållning 1876.

Stockholm 1876) hör Hundlausar till de ursprungligen trädlösa områdena på Gotland.
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På några andra ställen, där jorden är af bättre beskaffenhet eller

består af sand och morän, har man likaledes grundad anledning att an-

taga, att det en gång funnits skog.

Emot nutiden har emellertid fårskötseln aftagit i extensitet och fårens

antal har minskats. ^ Följden häraf ser man redan här och där. På
alfvarområdet Hundlausar i Vamlingbo socken äro sålunda äldre enstaka

tallar och björkar på moränfläckarna omgifna af små ungskogsgrupper.

På ett alfvar i Hamra socken norr om vägen mellan Storms i Hamra
socken och Petsarfve i V^amlingbo socken befinner sig tallskogen under

invandring (se fig. 28). De äldsta tallarna äro ej mer än 25 år eller

l'r Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Fig. 28. Tallskog invandrande ä gammalt alfvarområde efter betets inskränkning.

Hamra sn nordväst om Storms, ""/g 1907.

något därutöfver. Före skogens invandring har här, så långt som gam-

malt folk minnes tillbaka i tiden, funnits ett trädlöst alfvar. Orsaken

till skogens invandring är fårbetets inskränkande. Marken blef nämligen

för 25 a 30 år sedan skiftad, h varefter fårbetet in.^ikränkts. Förut hade

området varit allmän betesplats.

Ett ännu vackrare exempel på skogens återinvandring på ett sedan

gammalt kalt område kan anföras från Stora Karlson. Denna ligger

c:a 6 km. rakt öster från kusten i Eksta socken. Så långt man minnes

tillbaka ha öarna varit kala, dock finnas några sväfvande uppgifter om,

' Enligt upplysningar inhämtade af kronojägare J. F. Land ers gå flren i Vamlingbo,

Näs, Hablingbo och södra delen af Hafdhem fortfarande ute större delen af vintern i skog-

beväxta hagar. De fodras emellertid morgnar och kvällar. Äfven tallskog fälles för deras

räkning, hvarvid de afgnaga barken å öfre delen af trädet och å grenarna.



VEGETATION F.X OCH SKOOSVÄXTEN PÅ GOTLANDS HÄI.LMAKKKR. 167

att båda Karlsöarna fordom skulle ha varit skogbevuxna'. Öarna ha

användts till färbete, fåren gingo ute såväl vinter som sommar. Hela

trädvegetationen var då inskränkt till några ynkliga vindpinade löfträd,

som voro inskränkta till några för betning oåtkomliga springor och af-

satser. På sådana platser hafva ek [Ouerais robur), alm {Ulimis tnontana),

ask \Fraxinus excclsior), rönn [Sorbus auaiparia), de trenne på Gotland

förekommande oxelarterna [Sorbus Arm, /enmca och sueczca) jämte några.

buskar funnit en fristad.' I början på i88o-talet inköptes Stora Karlson

af ett jaktbolag, som tog bort fåren på ön. Följden häraf har redan

visat sig, på platån af Stora Karlson uppträda här och där tallar, ^ en

trädart som förut enligt uppgift saknats i Karlsöarnas flora. Öfversta

delen af platån utgöres af refkalk, sålunda en för skogsväxt gynnsam
kalkstensart.

De långliga tider, under hvilka dessa marker varit kal-

lagda, ha sålunda icke gjort dem oemottagliga för skogsväxt.
Vid betets upphörande eller inskränkande infinner sig skogen
på nytt, ehuru det naturligtvis kan dröja länge, innan skogen
når samma produktionsförmåga, som den ursprungligen haft.^

Kulturalfvarområden. Det finns sålunda två slags alfvar, ur-

sprungligt alfvar och kulturalfvar. Ursprungligt alfvar af större och mera

sammanhängande utbredning finns hufvudsakligen på södra Gotland,

men vissa partier äro här kulturalfvarområden, som äro trädlösa ej en-

bart på grund af markens beskaffenhet, utan äfven till följd af fårbetet.

På den öfriga delen af ön finnas här och där, såsom förut skildrats, träd-

lösa växtformationer af större eller mindre utsträckning. Dessa före-

komma, dels på den odränerade vittringsjorden (se fig. 20), dels på de

nakna eller endast med ett ytterligt tunt vittringslager betäckta hällarna

(se fig. 2). Om man nu vill kalla dessa trädlösa områden för alfvar

eller ej, beror helt och hållet på, hur pass stor utsträckning man for-

' Jmfr. P. .V. Säve. Skogens sagor, sid. 267. Tidskrift för skogshushållning, Bd 4,

Stockholm 1876.

" Tnifr. R. Sernander. Studier öfver den gotländska \egetationens utvecklingshistoria,

sid. 84. Akad. Af handling, L psala 1894.

^ Enligt muntliga uppgifter af statsgeologen doktor H. Munthc och Herr Wöhler

pä Varfsholm vid Klintehamn.

^ P. A. Säve (Skogens sagor, sid. 273) anför att enligt en gammal uppgift det skulle

ha funnits god timmerskog inom ett område i Näs socken, som nu är alldeles kalt. Skogen

skulle här ha förstörts genom sköfling och hållits tillbaka genom farbete. Detta område

har jäg ej besökt och hur pass mycken trovärdighet man kan tilldela denna uppgift känner

jag sålunda ej. På andra nu kala områden ä södra Gotland, som jag besökt, kunna de

bättre platserna endast ha hyst en skog af underordnadt värde, de små moränfläckarna göra

möjligen ett undantag.
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drar af det trädlösa området, för att det skall förtjäna namnet alf-

var. Alfvar är nämligen icke något botaniskt, det är ett geografiskt-

topografiskt begrepp, som användes för att beteckna vidsträckta trädlösa,

jämna kalkhällsområden. Botaniskt sedt är skillnaden mellan dessa

smärre trädlösa växtformationer och vegetationen på alfvaret ingen eller

af rent underordnad betydelse. Den för vegetationens skaplynne be-

stämmande faktorn är densamma, kalkhällen med sin ytterligt tunna

eller på annat sätt för skogsväxt ogynnsamma jordmån. Dessa smärre

trädlösa växtformationer kunna emellertid, genom att människan utrotar

den här och där på gynnsammare platser (springor, remnor etc.) in-

sprängda trädvegetationen, bilda utgångspunkten för områden, som från

geografisk synpunkt verkligen förtjäna namnet alfvar. Dylika kultur-

alfvarområden äro på det öfriga Gotland ganska vanliga. De mest

kända ha vi i närheten af Visby. Norr och söder om staden utbreder

sig på kalkhällarna ett trädlöst område. Kreatursbete, trädexploatering

i stor utsträckning, det ideliga trampandet af människor och djur ha

fördrifvit den ursprungliga, men säkerligen då mycket torftiga trädvege-

tationen. Om någon ekonomisk förlust kan väl knappast här vara tal,

ej heller om någon estetisk. Visby med sin ringmur, sina ruiner och

medeltidshus ger mot bakgrunden af hafvet och sedd från den trädlösa

omgifningen en säregen sagostämning, som säkerligen till stor del skulle

försvinna, om det närmaste området blef skogbevuxet. Visbyborna synas

mig böra öfvertänka saken mer än en gång, innan de med stora kost-

nader förvandla de omgifvande alfvarområdena till parker. Att plantera

inhemska och främmande barrträd i de gamla vallgrafvarna, såsom nu

.skett norr om staden, visar brist på historisk känsla. Det är tur, att

det är lättare att taga bort träden än att sätta dit dem.

Liknande kulturalfvarområden träffar man mångenstädes i närheten

af bondgårdarna. Vanligtvis finnas de på stromatoporkalk eller annan

svårvittrad kalksten. Såsom exempel kunna anföras Suderbys i Väster-

hejde (stromatoporkalk), Norrgårda i Tofta socken (stromatoporkalk),

Hejdegårda i Hejde socken, Asa i Lojsta socken, Stångkvie i Stånga

socken, hällområdena i Fole och Hejnum socknar närmast gårdarna.

Mycket belysande är Hangvar socken. Utmed vägen mellan Ire och

Hangvar, isynnerhet söder om vägen, utbreda sig större områden med
plana, svårvittrade kalkhällar. Gårdar saknas här inom ett ganska stort

område. I springorna i kalkhällen finnes det ganska rikligt med små tallar.

Närmast norr om kyrkan, i närheten af de här ganska talrika gårdarna,

är hällen helt naken. Det är ett kulturalfvarområde i närmaste
relation till bebyggelsen på trakten.

Såsom bestämmande faktorer för dessa kulturalfvarområdens upp-



VEGETATIOXEX OCH SKOGSVÄXTEX PÅ GOTLANDS HALL>L\RKER. 1 69

komst gälla i främsta rummet bete och en ökad, liflig trafik af män-
niskor och djur. Här samlas ofta kreaturen om kvällar och morgnar
till mjölkning, om våren blifva dessa marker tidigt snöfria och varma.

Den späda vegetationen bildar då ofta kreaturens första grönbete.

På Fårön spelar farskötseln ännu i dag en mycket stor roll. Här
finnas enhgt uppgift ej mindre än 4,000 vinterfödda far. De gå fort-

farande ute året om. Det lider intet t\ifvel om. att denna extensiva

farskötsel till en stor del förorsakat de här förekommande alfvarområdena.

Invid färjstället Broa vid Fårösund utbreder sig ett mindre, alldeles

kalt alfvarområde. Enligt fullt autentiska upplysningar fanns där för

30 k 40 år sedan tät skog, som på en gång totalt uthöggs. Skogen
har sedan dess ej kommit tillbaka. Orsaken är säkerligen farbetet. Alla

på Fårö allmänning gående far ha här tillträde vinter som sommar.

Fårbetets stora roll ser man för öfrigt lätt i hagarna. Tätt iiivid hvar-

andra liggande hagar med samma jordmån förhålla sig i/afseende på
skogens för}-ngring efter kalhuggning mycket olika. Där fåren gå ute

året om, saknas så godt som all återväxt, där farbetet inskränkes till

sommarmånaderna, kommer dock så småningom skogen tillbaka. Ar
hagen skj^ddad mot hafsvinden. så att snön längre ligger kvar, lider

återväxten mindre. Där snön om vintern lätt blåser bort. komma faren

lättare åt plantorna och där hgger marken länge kal.

Som vi funnit af denna redogörelse, härleda sig kulturalfvaromrädena

hufvudsakligen från fårbetets och boskapsskötselns skadliga inverkan på
skogens återväxt. Dylika alfvarområden trättas emellertid i regel på sådan

mark, som endast kunnat hysa en högst underhaltig skogsvegetation. Sär-

skildt är detta förhållandet på det egentliga Gotland. Väger man här de

ekonomiska intressena gentemot hvarandra. tror jag. att man som regel

måste säga. att den dåliga skogen ä hällmarkerna fatt vika för mera berät-

tigade ekonomiska intressen. På södra Gotland, där farbetet i någon mån
utvidgat alfvarområdena, skulle man på de karga, og\'nnsamma hällmar-

kerna med mycket stora kostnader och med användande af de mest

fulländade kulturmetoder endast kunna uppdraga en skog af mycket

dålig beskaftenhet. För närvarande ge dessa marker såsom beten en

ej föraktlig inkomst. Ett får anses behöfva såsom sommarbete två

tunnland alfvar och i betesersättning härför betalas 1,50 pr får. För

en häst beräknas på Österrun i Öja socken 5 tunnland alfvar och be-

talas för en häst 5 kr. Markägaren kan sålunda sägas ha 1,50 ä 2 kr.

netto per hektar. Några andra kostnader än underhåll af stängsel (sten-

gärdesgårdar) har han ej. Använda till skog skulle dessa hällmarker

säkerligen ej lämna på långt när samma vinst. På Fårön har farskötseln

i senare tid vunnit i ekonomisk betvdelse och utsrör nu en mvcket viktig



170 HENRIK HESSELMAX.

inkomstkälla för fåröborna. Ehuru skogen pä hällmarkerna å Fårön är

vida bättre, än den, som någonsin skulle kunna växa å södra Gotlands

flesta alfvarområden, torde man dock äfven här behöfva genomföra en

väl afvägd ekonomisk kalkyl för att visa, att skogsbruk är mer lönande

än fårskötsel. Vi skola komma i håg, att det här gäller en för skogs-

skötsel mindre väl ägnad mark, som förträffligt passar för fårafvel. Ett

tillmötesgående af båda intressena genom att under vissa tider afstänga

vissa hagar, där skogen ostördt kan föryngra sig, torde möjligen vara

det ekonomiskt bästa tillvägagångssättet. På Fårön stöter detta på

mindre svårigheter, då man å hällmarkerna har talrika stengärdesgårdar.

Ett sådant ekonomiskt betraktelsesätt är fullt berättigadt, såvida

icke de nakna hällmarkerna ha någon mera allmän betydelse. På Got-

land vill man, såsom förut nämnts, påstå, att de inverka på klimatet.

Vi gå därför att undersöka denna fråga.

Kap. 9. De kala hällarnas och skogens eventuellt

klimatiska betydelse.

Nederbörden på Gotland. Den för skogsbruket mest betydande

egendomligheten i Gotlands klimat är den ringa nederbörden under

våren och försommaren. Nederbördsbristen under våren är synnerligen

besvärlig för all skogskultur och spelar likaledes en viktig roll för landt-

bruket. Allt som kan motverka olägenheterna af torkan har stor bety-

delse för Gotland, och hvad som kan göras för att möjligen i det hän-

seendet förbättra klimatet bör tagas under öfvervägande. För att när-

mare belysa Gotlands ställning i afseende på nederbörden, jämförd med

orter på Sveriges fastland, meddelas här nedan en tabell öfver medel-

nederbörden för de olika månaderna och året i sin helhet i Visby, Vä-

stervik, Kalmar och Jönköping (den senare representerande en in-

landsstation).

Af den meddelade öfversikten framgår, att Gotland (Visby) om för-

somrarna t. o. m. är torrare än den nederbördsfattiga Kalmartrakten.

Med hänsyn till nederbördens fördelning under året liknar Gotland

Sveriges ostkust. Här gör sig ett sekundärt maritimt inflytande gäl-

lande, som yttrar sig uti torra vårar och försomrar, men relativt neder-

bördsrika höstar och eftersomrar (maximum under augusti). Orsaken

härtill är temperaturmotsättningen mellan land och haf. Hafvet är på

våren och försommaren kallt, och afdunstningen är därför ringa. Landet

uppvärmes däremot hastigare än hafvet. Den härigenom uppvärmda

luften stiger uppåt och afkyles, b.varvid den medförda vattenångan, om
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bildningen i molnen eller t. o. m. förorsaka dessas upplösande. Denna

tanke utgår från en ofta gjord observation, nämligen hällarnas starka

uppvärmning. Däremot finnas inga iakttagelser, som direkt bestyrka

hällarnas förmenta inverkan på regnbildningen i molnen, ej heller någon

på nederbördsfördelningen på ön fotad utredning, om man verkligen har

något skäl att förmoda en dylik inverkan.

Det är otvifvelaktigt, att hällarna kunna uppvärmas mycket starkt

vid solsken. K. Johansson^ anför sålunda en belysande observation

från Galgberget norr om Visby. Temperaturen inuti mosstufvorna på

klippan var vid solsken men vid blåst +33° C., medan samtidigt luft-

temperaturen i Visby i skugga vid 5,7 m:s höjd

öfver marken var +24° C. 1 allmänhet är vid

solsken temperaturen i det allra öfversta mark-

skiktet eller närmast marken något högre än den

lufttemperatur i skugga, som vid de meteorologiska

stationerna bestämmes på en eller några meters

höjd öfver marken. På gräsbevuxen mark har jag

funnit skillnaden (genom jämförelse med en termo-

meter i,N m. öfver marken) uppgå till i ä 2 grader,

pä för vinden mera skyddade platser ända till 2 ä

4 grader. ^ Den enstaka observation, som hittills

föreligger i tryck, antyder sålunda, att hällarna vid

|| bestrålning kunna uppvärmas väsentligt starkare

än mera gräsbevuxen mark. Särdeles intressant i

detta hänseende är en observation från Ölands

alfvar. ^ Den är hämtad från en skildring, som

åskådliggör det allmänna intryck, som alfvaret gör

en klar, varm solskensdag i juli. »Luften öfver

den upphettade marken går i vågor, enstaka sjöar

tyckas hägra i fjärran och horisonten döljes i ett töcken, hvarur endast

några hvita kyrktorn uppsticka, af luftspeglingen fantastiskt förlängda.»

Från denna konstaterade starka uppvärmning af hällarna är det

emellertid ett mycket långt steg till att tillskrifva den någon inverkan på

molnens regnbildning. Vi skola först något diskutera saken från me-

teorologisk-fysikalisk synpunkt. Regnbildningen beror som bekant därpå,

j Hufvuddragen af Gotlands växUopograh och växtgeografi. K. Vet. Ak. Handl. Kd. 29.

N:o I, sid. 61. Stockholm 1897.

- Jmfr H. Hesselma n. Zur Kenntnis des Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen.

Beih. zum Bot. Centralblatt 1904, sid. 357.
' E. Hemmendorff. Om Ölands vegetation. Akad. Afhandl. sid. 15, Lpsala 1897.

* Skogarnas inverkan på Sveriges klimat. IV. Nederbörden. Bih. till domänstyrel-

sens underdåniga berättelse 1895. Stockholm 1896.

Fig. 29. Nederbördens

fördelning på Gotland un-

der juli månad efter H.

E. Ham ber g.*
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att de små vätskepartiklar, hvaraf molnen bestå, förena sig till större

vattendroppar, som af t\-ngdkraften föras ned mot jord\-tan. De fak-

torer, som betinga denna koncentration af vätskepartiklama, känner man
ännu ej fullt säkert. Det är en ganska allmänt hyllad åsikt, att den
förorsakas däraf, att vätskepartiklama i molnen hafva en olika elektrisk

laddning. ^ Regnbildningen har i nyaste tid underkastats ingående un-

dersökningar af den bekante fysikern, nobelpristagaren P. Lenard i Kiel.*

Vid sina undersökningar utgår Lenard från det förhållandet, att vätske-

partiklar af olika storlek falla med olika hastighet i luften. Han har

sålunda genom experiment funnit, att hastigheten hos mycket små vat-

tendroppar (0,01—0,2 mm. diameter' mycket starkt tilltager med stigande

storlek, men att hastighetsökningen i förhållande till storleken är mindre

hos större vattendroppar. Genom att mycket små vattenpartiklar af

oHka storlek falla med olika hastighet, komma dessa att i molnen sam-

manstöta med hvarandra. Den kraft, som sedan befordrar dessa små
vätskepartiklars sammanfljtande med hvarandra. söker Lenard i olika

elektrisk laddning hos vätskepartiklama. Genom de små vätskepartiklamas

sammanfl}-tande med hvarandra bildas regndroppar, som \-id sitt fall

genom molnen sammanstöta med andra vätskepartiklar. Härigenom

bildas, allt efter den våglängd, som de fallande dropparna tillr^-ggalägga

genom molnen, större eller mindre droppar, som falla ned på jordjtan.

Den moderna meteorologien känner icke några i afseende på regnbild-

ningen i molnen verksamma krafter, som närmast bero på markytans

fysiska beskaffenhet.

Ytterligt osannolikt är det också, att värmeutstrålningen firån kalk-

klipporna skulle kunna inverka så, att molnen bragtes till upplösning. Man
skulle tvärtom med större fog kunna påstå, att den starka uppvärm-
ningen af marken bör öka nederbörden på ön. Vi ha förut om-

nämnt, hurusom luften om somrarna uppvärmes starkare öfver land än

öfver hafvet. Den uppvärmda luften stiger uppåt, annan luft suges in

från hafvet. Genom denna aspiration af hafsluft tar det inre landet,

i synnerhet under juli månad, en högre nederbörd än kusterna. Afven

på det lilla Gotland märker man. såsom nämndt, denna skillnad mellan

kusten och det inre landet. Genom att hällmarkerna starkt uppvärmas,

skulle de sålunda kunna öka aspirationen mot öns inre och därigenom

föröka nederbörden. Jag xiU visst icke påstå, att något sådant verkligen

äger rum, men denna tanke synes mig, om hällmarkerna öfver hufvud

taget spela någon roll för nederbörden, bättre öfverensstämma med ob-

serverade fakta än den motsatta föreställningen.

* Tmfr Julius Hann. Lehrbuch der Meteorologi. SidL 296—300. Leipzig 1901.

- Cber Regen. Meteorologische Zeitschrift Juni 1904. Braanschweig 1904.

Skcgseårds/^eKÖtgeits Tidskrif: IQOS. Facku^satser. m
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För att icke låta hela frågan hänga blott på teoretiska spekulatio-

ner, har jag emellertid låtit bearbeta de nederbördsobservationer för

månaderna maj—aug., som finnas från Gotland, och undersökt, huruvida

de kunna anses tala för den af gotländingar förfäktade åsikten. Resul-

tatet af denna undersökning har sammanställts i nedanstående tabell.

Här äro upptagna alla de stationer, hvarifrån man har serier på lo

år eller därutöfver. Observationerna hafva genom jämförelse med Visby

omräknats till 27-åriga medeltal.

Tabell utvisande nederbördens fordelning pä Gotland.

Gotska Sandön

Fårö fyr (Holmudden)

Slite

Västkinde

Fole

Visby

Barlingbo

Björkhage

Buttle

Östergarns fyr

Klintebys

St. Karlsö fyr

Närs fyr

Hemse

Strands

Hoburgs fyr

Ar

Höjd
öfver

hafvet

28

26

II

22

18

27

10

13

20

25

14

18

14

15

23

28

3

10

48

59

12

36

30

40

15

25

45

10

25

5

37

Maj

22,6

26,2

26,1

28,0

26,8

26,7

22,6

23.9

26,5

20,4

20,3

19,6

25.0

22,5

20,0

21,6

Tuni Juli Aug.

30,5

29,3

34,7

37,3

42,2

35>^

39,3

40,8

38,0

28,3

33.2

31,°

35,5

34-2

33,5

30,7

42,6

45,7

42,9

55-8

51,'

53,0

45.4

55,9

61,3

43,2

47,0

46,0

46,0

54,2

40,4

40,4

54,1

62,1

59,9

68,2

66,9

63,6

66,7

73,2

64,2

46,4

61,0

48,0

58,2

60,3

49,2

44,4

Maj—
Aug.

149,9^

163.

1

163,6

189,4

187,1

178,6

'73,4

193,8

190,1

138,7

161,6

145.4

164,7

171,3

143,9

137,7

En studie af denna tabell visar, att fördelningen af nederbörden på

Gotland i mycket rättar sig efter de topografiska förhållandena. Den

branta, ända till 48 m. höga nordvästra kusten har sålunda en ganska hög

nederbörd, t. ex. Visby och Västkinde. Den öfverträffar i det hänse-

endet vida den låga, men skogrika östra kusten vid Slite samt lika-

ledes den skogrika, men lägre västra kusten vid Klintebys. Det låga

och smala södra Gotland har mindre nederbörd än den högre belägna

norra delen. Kusterna ha mindre nederbörd än det inre.

' Nederbörden för maj—aug. är uträknad efter nederbördssummorna för maj— aug.

under hvarje år. Då uppgift för en eller annan månad saknas under något år, ha dessa

år, som eljes användts för de enskilda månadstalens uträknande, här uteslutits. Härigenom

har det uppkommit en ringa skillnad (omkring några tiondedels mm.) mellan några af de så

uträknade medeltalen för maj—aug. och de medeltal, som erhållas genom hopsummering af

de enskilda månadernas medelnederbörd. Angående nederbördsstationernas läge se kartan,

hvarest namnen understrukits.
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Hällmarkernas betydelse för nederbörden borde närmast visa sig

som lokala afvikelser och tydligast uppenbara sig i de trakter, där

nakna, kala hällmarker ha stor utbredning. Deras roll såsom bidragande

orsak till den ringa nederbörden skulle därför framgå genom jämförelse

mellan tvenne nederbördsstationer, af hvilka den ena är omgifven af

skog, den andra af kala hällar.

Såsom tvenne för denna jämförelse lämpliga stationer har jag valt

Fole och Buttle. Omkring den förra ha hällmarkerna stor utbredning

och stora partier äro kala eller svagt trädbevuxna. Såsom nederbörds-

station inom ett hällmarksområde är Fole mycket väl belägen. Buttle

är en utpräglad skogsstation. Skogsarealen har stor omfattning, häll-

markerna äro så godt som helt och hållet skogbevuxna. Buttle ligger

dessutom ungefär midt uti det breda skogsband, som går tvärs öfver

Gotland frän Klintehamn på västra kusten till Östergarn på den östra.

En för jämförelse mellan Fole och Buttle i någon mån störande om-

ständighet är den, att Fole ligger 19 m. högre än Buttle. Detta bör i

någon mån öka nederbörden till Foles förmån, men å andra sidan har

Buttle ett mera kontinentalt läge — det ligger på den bredaste delen

af ön — , hvilket åter är till fördel för Buttle. Nederbörden på Fole

och Buttle under sommarmånaderna framgår af nedanstående öfversikt.

Maj.

Fole 26,8

Buttle 26,5

Med undantag för juli har Fole under de öfriga sommarmånaderna

något högre nederbörd än Buttle. Under juli är skillnaden rätt afsevärd

och till fördel för Buttle. Den torra försommaren är sålunda något mindre

torr i Fole än i Buttle. den jämförelsevis nederbördsrika augusti har

mera nederbörd i Fole än i Buttle, detsamma är också fallet i septem-

ber. Juli förhåller sig sålunda ganska märkvärdigt. Till någon del be-

ror skillnaden, efter hvad jag kunnat finna, på åskregn, som under ob-

serAationstiden fallit särdeles rikligt ä Buttle. Sådana tillfälligheter göra

sig mera gällande under korta observationsperioder, som här är fallet.

Möjligen beror ock den höga nederbörden under juli i Buttle till någon

del på det kontinentala läget, Buttle ligger midt på den bredaste delen

af ön. En jämförelse mellan de hvarandra tämligen närbelägna statio-

nerna Västkinde, Fole, Visby. Barlingbo, Björkhage och Buttle visar en

tämligen god öfverensstämmelse för månaderna maj, juni och augusti,

men däremot mera svårförklarhga afvikelser just under juli. Ur före-

komsten eller frånvaron af hällmarker kunna emellertid afvikelserna

under juli ingalunda förklaras. Barlingbo och Björkhage ha högre ne-

Juni.
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derbörd än Buttle under juni och augusti, men lägre under juli. I

närheten af dessa stationer finnas inga hällmarker. Märklig är den ringa

skillnaden mellan nederbördsmängden under juli och augusti månader i

Buttle, endast 2,9 mm., medan de öfriga stationerna visa en vida större

dififerens. Detta tyder på mera tillfälliga inflytelser under juli i Buttle.

För hela sommaren — maj—augusti — blir nederbördssumman tack

vare juli något högre i Buttle än i Fole, men skillnaden är blott 3 mm.
Fole skulle på grund »af det högre läget (19 m.) ha något mera

nederbörd än Buttle. Då man emellertid ej säkert vet, hvad en sådan

skillnad kan betyda (den rör sig emellertid endast omkring några få procent),

och då Buttle har ett mera kontinentalt läge, som kan motväga Foles

högre höjd, har jag ej ansett mig kunna underkasta denna sak någon

mera ingående diskussion.

Af denna undersökning har sålunda följande framgått: Den af de

mest utbredda kala hällmarkerna omgifna nederbördsstationen

har under den egentliga torrtiden (maj

—

juni) och under augusti

mera nederbörd än den mest utpräglade skogsstationen i det

inre. Under juli har nederbörden varit mindre, men denna

egendomlighet delar hällmarksstationen med andra stationer, i

hvilkas närhet hällmarker totalt saknas. En studie af neder-

bördens fördelning på ön har sålunda lika litet som andra obser-

verade fakta gifvit något stöd åt den uppfattningen, att de kala

hällarna med sin nuvarande utbredning spela någon roll såsom

orsak till den ringa nederbörden på ön.

Man skulle emellertid kunna tänka sig, att hällmarkerna hufvudsak-

ligen skulle spela en roll under varma och torra somrar, men att denna

deras roll icke kommer fram i medeltalen, då under andra somrar ne-

derbörden skulle af någon anledning förskjutas till hällmarkernas för-

mån. För att afgöra, huru det härvid förhåller sig, har jag gjort

ytterligare en undersökning. Då observationerna vid Fole och Buttle

med undantag af elfva år icke äro samtidiga, har jag jämfört de båda

stationernas nederbörd med Visby, omgifvet af tämligen vida hällmarker.

Åren ha därvid ordnats icke efter deras ordningsföljd, utan med hänsyn

till deras nederbördssumma. Resultatet har sammanställts i tvenne gra-

fiska tablåer. På den horisontella linjen äro nederbördssummorna för

Visby afsatta, på den vertikala linjen afvikelserna från Visby, hvarvid

plusdififerenserna gå uppåt och minusdifferenserna nedåt.

En granskning af dessa grafiska tablåer visar, att man svårligen kan

finna något samband mellan afvikelsens natur och nederbördens mängd.

' Det låga och smala södra Gotland med sina alharområden lämpar sig ej för en

dylik jämförelse på grund af sitt starkt maritima läge.



VEGETATIONEN OCH SKOGSVÄXTEN PÄ GOTLANDS HÄLLMARKER. I 77

+<?<?



I 78 HENRIK HESSELMAN.

Det inträffar lika lätt, att Buttle visar öfverskott under en torr som brist

under en våt sommar eller tvärtom. Hvad Fole beträffar, finnes icke

heller här någon regelbundenhet.

En liten undersökning har dessutom visat, att under de år, som juli

varit torr (nederbörden mindre än medelnederbörden), har skillnaden mel-

lan Buttle och Fole varit mindre än eljest.

Visby Buttle Fole

29,0 mm. (13) 40,3 mm. (13) 32,2 mm. (11)

Siffran inom parentes angifver antalet observerade år.

Nederbördens variation under olika är på olika platser ger

sålunda icke heller någon anledning att antaga, att de kala

hällarna spela någon roll såsom orsak till den ringa nederbör-

den på ön.

Sannolikt förhålla sig de trädlösa hällarna i det afseendet på samma
sätt som andra kala områden t. ex. åkrar och ängar.

Skogens roll för nederbörden. Frågan om hällmarkernas even-

tuella betydelse för nederbörden sammanhänger nära med skogens roll

i samma afseende. Man var fordom starkt benägen att tillskrifva skogen

en utomordentligt stor klimatisk betydelse. Den mera kritiska forskningen

har emellertid visat, att åtminstone på nordliga breddgrader skogens inverkan

är mera osäker och har gjort den mera omtvistad. En viss höjning af neder-

börden har man emellertid ansett sig kunna konstatera, såväl här i Sverige

som i norra Tyskland. Frågan är emellertid af en mycket invecklad natur.

Det gäller dels att få fullt lämpliga observationsfält, dels att utesluta en

del direkta felkällor hos instrumenten. Intetdera af dessa önskemål är

synnerligen lätt att uppfylla. Ser man pä de observationsserier, som

hittills utförts i norra Europa (Sverige, norra Tyskland), kan man påstå,

att de visa, att skogen i någon mån förmår höja nederbörden, dock med

mindre afsevärda belopp. Hamberg^ angifver sålunda, att skogssta-

tionerna i vårt land visat på grund af skogens inflytande omkring 3 %
mera nederbörd än slättstationerna, och till hknande resultat har Schu-

bert^ kommit i afseende på Schlesien och Västpreussen. Från Liine-

burgerheden har Miättrich ansett sig kunna visa en förökning af neder-

börden på ett område, som blifvit planteradt med skog. Hans slutsatser

lida dock af ett betänkligt fel: han har ej tagit hänsyn till vindens in-

' Citeradt arbete.

- Wald und Niederschlag in Schlesien. Zeitschrift fiir Först- und Jagdwesen. Bd. 37.

Sid. 375. Berlin 1905.
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verkan på nederbördsmätningen. ' Emellertid visa observationerna, att

skogens roll växlar under olika förhållanden. Den skulle sålunda ha

större betydelse utmed kuster och sjöar än inuti landet.^

Skogen verkar regnbefordrande därigenom, att en regnförande vind,

som träffar en skogbeväxt trakt, föres uppåt till en höjd, ungefär mot-

svarande skogens medelhöjd. Genom träden ökas vindens friktion mot

marken, hvarigenom den erhåller täta impulser till uppåtstigande rörelser.

Härigenom befordras luftens afkylning och vattenångans kondensation.

Slutligen verkar skogen på nederbörden genom det vindskydd, den be-

reder. På skyddade platser kommer regnet marken bättre tillgodo än

på de fria, blåsiga slätterna. Skogen verkar nederbördsbefordrande huf-

vudsakligen därigenom, att regnförande vindar tvingas upp i högre luft-

lager. Däremot känner icke den moderna meteorologien någon egenskap

hos skogen, hvarigenom den direkt skulle kunna tänkas framkalla regn.

Man måste sålunda antaga, särskildt när det gäller Gotland, att skogen

kan spela en viss, kanske afsevärd roll för nederbörden. Den betydelse den

kan ha härutinnan beror dels på dess höjd, dels på dess utsträckning. Skall

man därför vinna praktiskt afsevärda resultat, bör skogen på Gotland

behandlas som ett helt. Från meteorologisk synpunkt finns det intet

skäl att särskildt afskilja hällmarkerna. De spela med all säkerhet icke

den roll för den ringa nederbörden, som förmenats. Den skog, som

skulle kunna trifvas på de nu kala hällmarkerna, skulle i alla händelser

bli af den mest usla beskaffenhet och sålunda äfven i meteorologiskt

hänseende vara af underordnad betydelse.

Skogens roll såsom vindskydd. En meteorologisk faktor, som

för Gotlands växtvärld spelar en ganska viktig roll, är vinden. Gotland

har liksom öar i allmänhet ett mycket blåsigt klimat, särskildt är nord-

västen pinsam. Utmed kusterna visar sig vindens inverkan starkast på

trädvegetationen. Grenarna på vindsidan blifva undertryckta eller svagt

utvecklade, på läsidan bli de kraftigare utvecklade. Granen och tallen

förhålla sig något olika. Hos granen blifva stundom alla skotten på

vindsidan undertryckta, under det att många grenar kunna utvecklas på

läsidan. Hela kronan blir utprägladt ensymmetrisk. Grenarna utmed

marken utvecklas starkt, slå rötter och utveckla nya upprätta skott.

Härigenom bildas mycket täta, risiga bestånd. Tallarna förete ett mera

' Miittrich. Uebcr den Einfluss des Waldes auf die Grösse der Niederschläge.

Zeitsch. f. Först und Jagdwesen. Sid. 27. Band 24. Berlin 1892. Äfven i Das Wetter. Bd. 9.

Braunschweig 1892.

* Hur svårlöst frågan angående skogens roll för nederbörden är och hur olika resultat

man erhållit pä olika platser framgår nogsamt af senare tiders undersökningar. Jmfr Miittrich

Citeradt arbete och Hamberg. Skogarnes inflytande på klimatet. Vetenskapsakademiens

årsbok 1903. Stockholm 1903.
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omväxlande och ofta ganska pittoreskt utseende. Några få, men ofta

kraftiga grenar komma till utveckling, stammen blir böjd och krokig.

Liksom hos granen undertryckas grenarna på vindsidan, dock icke alltid

så starkt (jmfr. iig. 32—-34).

Vindens inverkan på träden anses ligga däruti, att den i hög grad

ökar transpirationen. Träden förmå icke till fullo ersätta det genom af-

dunstningen bortgångna vattnet, hvarigenom de för vinden mest utsatta

grenarna undertryckas. I nära samklang härmed står, att träden ha

större motståndskraft mot vinden på bättre än på sämre mark. Ehuru

vinden utmed kusterna öfverallt påtrycker träden en viss prägel, blir den

dock ofta starkast på de torra hällmarkerna, där träden för öfrigt kämpa

med allehanda svårigheter.

Den tanken har blifvit framställd, att pä hällmarkerna utmed kusten

lägga en särskild skyddsskog, afsedd att tjänstgöra som vindskydd. Tan-

ken utsår tydligen därifrån, att träden här ofta äro starkt omvandlade

af vinden. Vid närmare granskning är detta emellertid icke något till-

räckligt skäl. Öfverallt utmed kusterna på hällmark, sand och grus fin-

nes ett bälte, som får sin säregna karaktär af vinden. Hugges detta

bort, blir den innanför liggande skogen den lidande. Verkningarna häraf,

trädens genom vindens inverkan omvandlade kronor, bli kanske mera

framträdande på den sämre marken än på den bättre. Men det är icke

enbart häraf, som man bör bedöma saken. Den ekonomiska sidan ge-

staltar sig på ett annat sätt. Det är då den värdefullare skogen skadas,

som man gör de största ekonomiska förlusterna. För hällmarksskogarna,

som hufvudsakligen producera ved och slipers, betyda stammarnas miss-

bildning genom vinden mindre än för de bättre skogarna, som kunna

producera timmer. För skogens skötsel vare sig den växer på sand,

grus eller hällmark bör man sålunda akta de yttre, af vinden mera om-

vandlade bältena. Genom de-ssa bältens borttagande försämras den in-

nanför liggande skogen.

Om sålunda skogen utmed kusterna bör skyddas, är det emellertid

icke möjligt att utstaka bestämda skyddsskogsområden. Är marken jämn,

antar snart skogen innanför själfva strandbältet en normal beskaffenhet.

Men på Gotland, isynnerhet utmed västra kusten, höjer sig landet terass-

formigt. För hvarje ny terass, som höjer sig, kommer ett skogsbälte,

som är mer eller mindre pinadt af vinden. Mellan dessa bälten af för

vinden mera utsatt skog ligga på den mera jämna marken ända till ett

par km. breda skogspartier med fullt normal, kraftigt växande skog.

Skulle man här uppdraga skyddsskogsgränser, skulle man antingen draga

mycket breda bälten, omfattande stora partier med god skog eller också

en hel följd skyddsskogsbälten. Det första skulle vara en uppenbar orätt-
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visa gentemot markägaren. Ett sådant förfarande saknar grund från na-

turhistorisk synpunkt, det kan endast förestafvas af rent praktiskt-ekono-

miska skäl. Det andra förfaringssättet åter skulle draga högst betydande

utgifter och skapa skyddsskogar, som voro nästan omöjliga att admi-

nistrera och öfvervaka. Såväl naturhistoriska som praktiska skäl tala för

att äfven i det hänseendet behandla Gotland såsom ett enda helt. I det

sista kapitlet skall närmare utvecklas, hur en sådan anordning lämpligen

skulle kunna åstadkommas.

Borthuggandet af det yttre, vindpinade skogsbältet visar sina följder

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. afförf.

Fig. 36. Föryngring af tall å refkalk i starkt exponeradt läge. Fröjels s:n. Berget

bakom kyrkan, "'-/g 1 907.

för skogen hufvudsakligen däruti, att längre in belägna bälten bli mera

utsatta för vinden. Däremot är det svårare att bestämdt påvisa en in-

verkan på föryngringen. Observationer närmast hällbranterna söder om

Irevik synas tala för, att föryngringstiden då blir ytterligare förlängd.

Emellertid ser man såväl å mindre moränfläckar å hällarna som å

de mera gynnsamma kalkstensarterna ofta mycket vackra föryngringar

äfven i de allra mest exponerade lägen. Särdeles vackra sådana har jag

sett dels på Fröjelsberget i Fröjels socken, dels utmed Hangvars klipp-

kust. På det förra stället fanns en vacker, tämhgen sammanhängande,
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20-årig tallskog på bergets nordvästra sida, fullt exponerad för den

starka nordvästen (jmfr fig. 36).

Den betydelse, som kustskogarna kunna ha såsom vindskydd för

det inre landet, får man emellertid icke öfverskatta. Läbältet bakom

skogen torde i de flesta fall ej vara synnerligen vidsträckt. Några di-

rekta undersökningar från vårt land föreligga ej, men några belysande

observationer från andra håll må dock anföras. På Rumäniens blåsiga

slätter har man mätt vindstyrkan i lä bakom 10 m. höga skogar af aka-

cia [Robinia pscudo-acaciä). På ett afstånd af 200 m. hade vindstyrkan

reducerats från 12 till 3 km. i timmen, vid 500 meters afstånd var hastig-

heten densamma som lovart om skogen.
^

Öfverblicka vi de resultat, som undersökningen angående skogens

klimatiska betydelse gifvit vid handen, finna vi, att det .skulle bUfva så

godt som omöjligt att på naturhistoriskt giltiga grunder och med bibe-

hållande af rättvisa gentemot den enskilde markägaren på ett praktiskt

sätt utstaka skyddsskogsområden. Den enda objektivt giltiga fordran,

man kan uppställa, är att hvarje skog skall behandlas så, som fordras

med hänsyn till expositionen och markens beskaffenhet. Men härvidlag

råder den största växling. Det finns skogar på hällmark, på hvars för-

yngring äfven i de mest exponerade lägen man icke kan göra någon

gravare anmärkning. Det finns vindpinade skogar på bättre mark, hvil-

kas borthuggande för en längre tid skulle betyda, att bördiga trakter

utan något som helst skydd utsattes för häftiga hafsvindar. Såväl hän-

synen till den enskildes rätt som fordran på att man bör till-

godose allmänna och gemensamma intressen gör, att det enda

möjliga är att behandla Gotland som ett helt.

Kap. 10. Sammanfattande öfversikt öfver hällmarks-

undersökningarna med hänsyn till lagförslaget.

Resultaten af den i det föregående meddelade undersökningen kan

i korthet sammanfattas på följande sätt:

i) De hällmarker, som sakna vittringsjord eller ha ett myc-

ket tunt lager med sådan jord, kunna endast hysa träd i springor

och sänkor i kalkhällen. Äfven om de alldeles öfverlämnas

åt sig själfva, kunna några slutna bestånd ej komma till ut-

veckling, såvida ej hällen är särskildt sprickfylld.

2) De hällmarker, som förmå producera skog af någon eko-

' Jmfr Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1907. Sid. 298. Fackuppsatser.
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nomisk betydelse, föryngra sig äfven efter starkare afverk-

ningar och öfvergå ej till alfvarområden.

3) Hällar med odränerad vittringsjord hysa ursprungliga

alfvarformationer eller en mycket gles, ekonomiskt nästan be-

tydelselös trädvegetation, som kämpar med stora svårigheter.

4) Utom ursprungliga alfvarområden finnas kulturalfvar-

områden, som stå i närmaste relation till bebyggelsen och som
till stor del uppkommit genom bete i förening med afverkning.

Kulturalfvarområden finnas i allmänhet pä sådana hällar, som
erbjuda trädvegetationen stora svårigheter och som kunna
frambringa endast en mycket dålig trädvegetation.

5) De ekonomiska intressen, som framkallat kulturalfvar-

områdena, måste anses mycket viktiga i jämförelse med den

ringa roll, som den förstörda trädvegetationen i regel kunnat

spela.

6) En granskning af nederbördsförhållandena på Gotland

har visat, att man icke har någon anledning att tillskrifva de

kala hällarna någon roll såsom bidragande orsak till den ringa

nederbörden på ön. De förhålla sig sannolikt i det hänseendet

som andra trädlösa områden, t. ex. åkrar och ängar.

På grund häraf måste man anse, att hällmarkerna hvarken ha den

naturhistoriska beskaffenhet eller den ekonomiska betydelse, att de böra

underkastas en särskild lagstiftning. De kunna icke med hänsyn till sin

betydelse för det allmänna och sin naturhistoriska karaktär jämnställas

med fjällskogarna och skogarna på flygsandsfälten. Hällmarkerna för-

yngra sig visserligen afsevärdt långsamt. När de kalläggas, spela de

emellertid icke någon annan roll för omgifvande skogsmark och åkrar

än andra kalhyggen. Vid deras eventuella afskiljande från annan mark

borde man därför draga gränserna efter hällmarkens geologiska begräns-

ning. En studie af den medföljande kartan visar emellertid, att hällmarkerna

äro insprängda såsom mycket oregelbundna figurer bland annan mark.

Af ekonomiska och rent praktiskt administrativa skäl skulle man därför

helst vid hällmarkernas eventuella afskiljande medtaga stora samman-

hängande partier, omfattande såväl hällmark som annan mark. Men
ett sådant förfaringssätt skulle innebära en uppenbar orättvisa mot mark-

ägaren, en orättvisa, som på intet sätt från skogsbiologisk synpunkt kan

försvaras. A andra sidan behöfver man ej fördjupa sig i några kalkyler

för att förstå, hur ytterligt kostsamt det skulle blifva att afskilja häll-

markerna efter de geologiska gränserna. Det skulle kosta staten mycket

betydande summor, utan att det vore möjligt att uppvisa någon som

helst motsvarande vinst. I fjällskogarna kan man med skäl lägga skydds-
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skogsgränser efter allmänna geografiska synpunkter, på Gotland skulle

man behöfva följa gränserna för markens växlande beskaffenhet. I

praktiken är något sådant rent af orimligt att genomföra.

Af skogsbiologiska och klimatologiska orsaker har man
ingalunda tillräcklig anledning att afskilja hällmarkerna såsom
särskilda skyddsområden. Af ekonomiska och praktiska or-

saker måste man dessutom bestämdt förkasta förslaget angå-

ende särskild skyddslagstiftning för hällmarkerna.

Härmed är emellertid icke sagdt, att skogarna å dessa hällmarker

icke behöfva ett bättre skydd än det, de få af den nuvarande lagstift-

ningen. Denna fråga kan emellertid endast lösas i samband med en ny

skogslag för Gotland i sin helhet. De skäl, som i viss mån kunna åbe-

ropas för att skydda skogen å hällmarkerna, nämligen den långsamma

försvårade föryngringen, den gäller Gotland i sin helhet. Vi skola därför

först taga Gotlands öfriga skogar något i betraktande.

Kap. II. Om Gotlands öfriga barrskogar.

Gotland skiljer sig i naturhistoriskt hänseende ganska skarpt från

det öfriga Sverige. Närmast bero olikheterna på berggrundens beskaf-

fenhet. På Sveriges fastland finnas hufvudsakligen urberg, på Gotland

öfversiluriska sedimentära bergarter. De jämna, nästan plana terräng-

formerna, som endast här och där afbrytas af kvarstående erosionsrester,

bidraga jämte kalkens dominerande inflytande på vegetationen i främsta

rummet till egendomligheterna i öns natur. Härtill kommer det skarpt

utpräglade klimatet med kalla och torra vårar och försomrar, men jäm-

förelsevis nederbördsrika och ovanligt milda höstar. EgendomHgheterna

i öns natur äro så betydande, att de i väsentlig mån inverka på allt

hvad skogsbruk och skogsskötsel är och heter. En ordnad skogsdrift

på ön måste därför i många afseenden räkna med andra faktorer än

skogshushållningen på fastlandet. Detta framgår redan af skogstypernas

allmänna beskaffenhet.

Först och främst bland dessa märkas de ört- och gräsrika tall-

skogarna.^ I stället för att allehanda ris, såsom ljung, lingon och blå-

bär, bilda marktäcket, finnes här, alldeles såsom i vissa tallskogar på

hällmark, en rik ört- och gräsvegetation jämte snår af allehanda

buskar. Tallarna äro ofta låga och mycket grofgreniga. Denna tall-

skogstyp förekommer framför allt på moränmärgel och betingas först

'Jmfr en skildring hos R. Serna nder. Studier öfver den gotländska vegetationens

utvecklingshistoria. Akad. afhandl. Sid. 80. Uppsala 1894.
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och främst af markens höga kalkhalt. Den rika ört- och gräs-

vegetationen förorsakar stora svårigheter vid föryngringen, som på

naturhg väg försiggår mycket långsamt, såvida ej skogen hugges på ett

ändamålsenHgt sätt. Sådder på dyUk, gräsbunden mark kämpa med
allehanda vanskligheter, då de unga småplantorna skarpt lida af konkur-

rensen med örterna och gräsen. Plantering är, sedan skogen illa be-

handlats, den enda användbara föryngringsmetoden. Den ställer sig all-

tid dyrbar och detta i synnerhet pä Gotland, där klimatet förorsakar åt-

skilliga svårigheter. En närmare redogörelse härför lämnas längre fram.

På de utbredda aflagringar af marin sand, som finnas inom rätt stora

områden på Gotland, förekommer ett annat slags tallskogar, som med

hänsyn till sin sammansättning mera likna dem på fastlandet än de nyss-

nämnda örtrika tallskogarna. I markbetäckningen ingå i hufvudsak samma

ris och mossor, som karaktärisera tallskogarna på fastlandet. I botten-

skiktet spelar Hylocomium parietinum hufvudroUen, spridda — strödda

fläckar med lafvar förekomma likaledes, hufvudsakligen Cladina rangi-

ferina och silvatica. Risen äro de inom våra tallskogar vanliga, nämligen

ljung, lingon, stundom blåbär, hvarjämte mjölon ofta är representerad.

Af örter och gräs finnas ofta ganska många arter, framför allt örn-

bräken [Pteris aquilinä) och ängskovall [Melampynim praiensé).

Som dessa tallskogar nu behandlas, erbjuda de ofta den mest sorg-

liga anblick. Utan någon plan eller något system utglesnas skogarna.

Afverkningen bedrifves utan tanke på föryngringen. Man lämnar kvar

de mindre dimensionerna, som enligt den nu gällande skogslagen icke

få försågas för export, och härmed tyckes man tillfredsställa sitt samvete

gentemot lagen. Följden häraf visar sig däruti, att ljungen tilltager

högst mäktigt i frekvens. Under de glesställda tallarna utbildas ett tätt

och mäktigt ljungtäcke, som i långliga tider hindrar all föryngring.

Granen är, jämförd med tallen, något bättre gynnad i afseende pä

föryngringen. Granen förekommer på Gotland hufvudsakligen på mel-

lersta delen af ön och bildar där på östra sidan tillsammans med tallen

ganska vackra barrblandsskogar. Rena granskogar förekomma också.

Dessa lida dock ofta af för stor fuktighet. Marken saknar tillräckligt

aflopp, och stora partier stå under vår och höst fyllda med vatten. Här

utvecklar sig ofta en rätt karaktäristisk fuktighets- och kalkälskande

vegetation, som finner sin motsvarighet endast på somhga ställen på

fastlandet. Granen företer å dylika marker en mycket långsam tillväxt.

Kronorna äro ofta bleka, glesa, och hela trädet har ett sjukligt, tynande

utseende. Den lär i hög grad lida af innanröta. Granen är för öfrigt

sällan vacker på Gotland.

Emellertid vinner granen i nuvarande tid terräng på tallens bekost-
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nad. I de mossrika tallskogarna invandrar granen så småningom, dock
endast på mera fuktig mark. Detsamma äger rum äfven i de örtrika

tallskogarna, sedan ört- och grästäcket blifvit uttunnadt genom kreaturs-

bete, och mossorna därigenom vunnit mera terräng. Men äfven de här-

igenom bildade barrblandskogarna förete, när de blifvit illa åtgångna af

yxan, allt annat än vackra bilder i afseende på föryngringen.

Såsom allmänt omdöme om Gotlands mera produktiva skogar kan

man säga, att den naturliga föryngringen där kämpar med större svå-

righeter än på fastlandet, sedan skogarna på ett oförståndigt sätt ut-

glesnats. Svårigheterna bero dels på markens beskaffenhet, en ofta grund

och torr jordmån, dels på den ymniga ört- och gräsvegetation, som ut-

vecklas på bättre, starkt kalkhaltig mark efter ljustillträde. Därtill kom-

mer det torra, om försomrarna mycket nederbördsfattiga klimatet.

Föryngringssvårigheterna träffa isynnerhet tallen, som måste betrak-

tas som Gotlands värdefullaste skogsträd. De gleshuggna tallskogarna

förete den mest sorgliga blick. Här är den naturliga föryngringen ofta

vida mer äfventyrad och försvårad än på hällmarkerna. Inom stora om-

råden ser man knappast någon yngre, fullt utvecklingskraftig planta. På

hällmarkerna är det den bristande tillgången på fuktighet, som förorsakar

den långsamma föryngringen i tallskogarna, på sand den skarpa kon-

kurrensen med ljungen och de förändringar hos marken, som denna

växt framkallar.

I motsats till skogarna på hällmark förete de emellertid en verkligt

sorglig anblick. På hällmarkerna rör det sig om en föga produktiv

mark; den skog, som där kan alstras, blir i alla händelser af mindre god

beskaffenhet och kommer att lämna en ringa gagnvirkesprocent. När

det gäller tallskogarna på sand, rör det sig däremot om en i ekonomiskt

hänseende verkligen värdefull skog, som lämnar en relativt hög gagn-

virkesprocent. Den långsamma föryngringen är därför i ekonomiskt hän-

seende en vida betänkligare sak i dessa skogar, än å hällmarkerna. Det

är ju ganska lätt att inse, att man med en lång föryngringstid förr gör

stora förluster å god än å dålig mark. Den under sommaren utförda

undersökningen medgaf ej att uppskatta vissa enskilda fall för att an-

ställa ekonomiska beräkningar angående förlusten å det ena eller det

andra slagets mark. Men den förelagda undersökningen syntes mig icke

heller med nödvändighet föranleda en sådan undersökning. I våra väx-

lande skogstyper inom landet nedanför fjällskogarna och söder om Norr-

och Västerbottens kustland ha vi en hel följd med mycket olika för-

yngringsmöjligheter. Hittills har dock aldrig någon tänkt på att med
hänsyn härtill lägga dessa olika skogar under en olika lagstiftning. En
sådan lagstiftning vore ju ock i j^raktiken totalt omöjlig.

Skogsvårdsföreningens Tidskrift igoS. Fackuppsatser. H



igo HENRIK HESSELMAN.

Ett gemensamt drag för så godt som alla skogar på Gotland är sålunda

den försvårade, naturliga föryngringen efter skogens sköfling. Svårig-

heterna här äro större än på fastlandet beroende på markens beskaffen-

het och klimatet. Föga bättre gestalta sig förhållandena, när det gäller

kulturer. Härom föreligger redan rätt mycken erfarenhet. Läser man

igenom jägmästarens berättelser i Gotlands läns hushållningssällskaps

handlingar, finner man oupphörligt anmärkt, att kulturerna misslyckats

på grund af försommartorkan. I revirförvaltaren jägmästare Sy Ivans

rapport till i8g6 års skogskommitté heter det:

»Skogens föryngring är, såsom nyss nämndes, mycket svår att åstad-

komma. Den ihållande torkan under våren och försommaren orsakar,

att skogskulturer å torra och för återväxten ogynnsamma lokaler meren-

dels misslyckas. A privatskogarna öfverlämnas återväxten med få un-

dantag till naturens eget åtgörande. A allmänna hemman vidtagas där-

emot årligen åtgärder för att underhjälpa den naturliga besåningen ge-

nom skogsodling. I någon större omfattning bedrifves denna dock icke,

utan inskränker sig för hela reviret till utsättande af vid pass 100,000

st. plantor och sådd af c:a 15 kg. tall- och granfrö årligen. A torra,

magra och exponerade lägen har återväxten utfallit otillfredsställande,

men å fuktigare sandmoar bättre och någon gång god.»

I hufvudsak liknande uttalanden finner man i de senare årgångarna

af Gotlands läns hushållningssällskaps förhandlingar. Ur »Skogsvårds-

styrelsens på Gotland berättelse rörande åtgärder för skogsodlings be-

främjande under år 1903» förekommer sålunda följande uttalande, stöd-

jande sig på inhämtade upplysningar från olika delar af ön. »Att intressset

för skogsplanteringar här på ön — frånsedt det medelst skolbarnen på

konstlad väg väckta intresset — under senare åren slappnat, därför äro

ju de få — i år endast 3 ä 4 st. —• inkomna anmälningarna om biträde

af plantörer för verkliga skogsodlingar ett otvetydigt bevis; och för öfrigt

kan detta vara så mycket att undra på, då år efter år misslyckade kul-

turer såväl å allmänna som enskilda skogar så småningom undergräft

förtroendet för allt, hvad skogskultur heter, hos större delen af allmogen,

hvilken ju närmast är i tillfälle att kontrollera resultatet af desamma.»

— Det är tydligt, att Gotland på grund af sin jordmån och sitt klimal

erbjuder större svårigheter vid skogsodling än andra delar af riket. Got-

lands läns hela skogsareal uppgick år 1898^ till en ytvidd af 138,100

hektar. På grund af sommarens undersökningar har skogsarealen på

bättre mark (sand, moränmärgel) beräknats till omkring 98,500 har, häll-

markerna kala eller skogbevuxna tillsammans till cirka 52,500 har. Nå-

gon säker siffra på de kala hällmarkernas, alfvarområdenas areal, kan

* Sveriges land och folk. Historisk statistisk handbok, sid. 468. Stockholm 1901.
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nu ej uppgifvas. Då emellertid med all säkerhet den skogbevuxna häll-

marken till den allra största delen ingår i siffran 138,100 hektar, torde

den kala hällmarksarealen anslås till omkring 12,900 hektar och den

skogbevuxna till 39,600 hektar. Af Gotlands skogsmark utgöres sålunda

omkring 28,7 % af hällmarker, hvilka icke på något praktiskt sätt kunna
begränsas från annan mark och där all kultur är ekonomiskt omöjlig.

A den öfriga skogsmarken, 71,5 %, är säkerligen den öfvervägande delen

af den beskaffenheten, att kulturer här äro förenade med högst bety-

dande kostnader.

Den långsamma föryngringen och de dyrbara kulturkostnaderna ha

också gjort, att den nuvarande skogslagen endast i ringa grad förmått

uppdrifva en ordnad skogsskötsel. Gotland fick som bekant sin första

egentliga skogslag den 10 september 1869. Denna lag föreskref, att den

till skogsbörd ägnade marken därtill skulle bibehållas, såvida den ej

användes till odling, bebyggelse eller annat därmed jämförligt ändamål.

Skogsmarken får ej sköflas eller förödas så, att skogens naturliga åter-

växt omöjliggöres eller äfventyras, vid äfventyr att all hemmanets skog

af Konungens befallningshafvande ställes under förbud för annan afverk-

ning än till husbehof, till dess det visas, att ändamålsenliga åtgärder

vidtagits till skogens återväxt å den afbrukade marken. Lagen var

sålunda byggd på grundsatsen, att skogsägare vid eller efter afverkning

är skyldig att sörja för återväxt. Då denna lag visade sig mindre till-

fredsställande, kompletterades densamma bl. a. genom en dimensions-

bestämmelse, som förbjöd utskeppning af barrträd, som ej hålla 21

cm. i genomskärning vid storändan. Denna lag är daterad den 30

mars 1894.

Men såväl lagen af år 1894 som den af år 1869 ha visat sig van-

mäktiga att åstadkomma en mera ordnad skogsvård. Skogsförbud ha så-

lunda utfärdats intill år 1897 i 76 fall, men i ej mer än 4 fall har det

funnits anledning att upphäfva förbudet på grund af verkställda skogs-

kulturer. En lag, som verkat på det sättet, måste anses lida af högst

betänkliga brister. Att skogsodling så sällan förekommit, torde väl

också i mycket väsentlig grad få tillskrifvas de stora svårigheter, som i

det fallet finnas. Dimensionslagen har knappast förbättrat tillståndet.

Fråga torde t. o. m. vara, om den ej rent af försämrat detsamma.

Afverkningarna på Gotland ske numera merendels »efter dimension».

Man afverkar allt som är gröfre än den i lag bestämda dimensionen,

som mätes vid »stubbhöjd». Det som då blir kvar är i regel intet

annat än undertryckta eller missbildade träd med dåligt utvecklade

kronor, träd, som hellre borde tagas bort än stå kvar. Ett hygge,

som afverkats enligt den rådande dimensionslagen företer därför ofta
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den mest sorgliga bild af skogssköfling och vanvård (se figurerna 37 och

38)/ och det värsta är härvidlag, att skogsägaren mången gång anser

sitt samvete fredadt, så fort han iakttagit den föreskrifna dimensionen.

== 3.

^=. »

O

I ett fall kan ju lagen anses ha verkat godt, nämligen däruti, att den

bevarat ungskogen, som här och där på Gotland är rätt vacker. Men

' De meddelade bilderna återgifva icke några utvalda, fula hyggen. Liknande eller

ännu sämre hyggen ser man ofta på Gotland.
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skyddet är dock ofullständigt, ty afverkning för försäljning inom ön är

ingalunda förbjuden.

^ ^^
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Tar man hänsyn till Gotlands säregna naturförhållanden och till de

stora svårigheter, hvarmed all skog.skultur där har att kämpa, måste
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den nu gällande allmänna svenska skogslagen anses vara otillräcklig på

ön. Denna lag är ju baserad därpå, att afverkaren och markägaren äro

skyldiga att ombesörja återväxt på den afverkade marken. Men en så-

dan lag kan svårligen tillämpas på Gotland. Skulle den pä ett effek-

tivt sätt efterlefvas, betydde detta i många, kanske i de flesta fall, att

markägaren finge vidtaga kulturåtgärder så dyrbara och påkostande, att

det öfverstege hans krafter. Ty man kan väl knappast antaga, att en

skogsvårdsstyrelse skulle vara i stånd att utöfva en sådan uppsikt att

den naturliga återväxten icke äfventyrades vid afverkningarna eller att

dessa bedrefves så rationellt, att endast mindre kostsamma kulturer vore

behöfliga. Resultatet af 1869 och 1894 års lagar vittna enhgt min upp-

fattning till fullo om, hur litet man kan bygga på kulturåtgärder från

den enskilde markägarens sida.

Tar rnan hänsyn till de gotländska skogarnas beskaffenhet, måste

man beteckna yxan som det första kulturredskapet. Skogens natur-

liga föryngring och möjligheten att vidtaga ekonomiskt bärande

skogskulturer bero först och främst däraf, hur afverkningen bedrif-

vits. Sommarens undersökningar riktades förnämligast på hällmarkerna,

hvarigenom endast en mindre tid kunde offras på studiet af öfriga

skogar. Emellertid sågos på många ställen, där afverkningen bedrifvits

på ett mera planmässigt sätt, synnerligen vackra naturliga föryngringar.

Den ordnade blädningen med upptagande af smärre föryngringsluckor

hade på många ställen framkallat utomordentliga resultat, stundom var

återväxten rent af idealisk. Härvid gjordes ofta en iakttagelse, som i

detta hänseende förtjänar att omnämnas. Tallen föryngrar sig på Got-

land i vida mindre luckor, än hvad fallet i allmänhet är på fastlandet.

Trädets Ijusbehof tyckes åtminstone på många platser vara vida mindre

än på Sveriges urbergsmoräner. Tallföryngringarna påminte ofta om

dem, som nyligen skildrats från Skogsvårdsföreningens senaste exkursion.

Vid dehagarnas besök på Limön utanför Gäfle förvånades de nämhgen

öfver den starka föryngringen af tall i smärre luckor. ' Orsaken är möj-

ligen densamma å båda platserna, kalkhaltig mark och hög relativ luft-

fuktighet. Trots den ringa nederbörden är nämligen luftfuktigheten

ganska hög på Gotland, i synnerhet utmed kusterna.

* Gunnar Schotte. Skogsvärdsföreningens exkursion 1907. Skogsvårdsföreningen»

Tidskrift 1907. Sid. 497—499. Stockholm 1907.

- Jmfr C. A. M. Lindman. Kärlväxtfloran på Visby ruiner. Öfvers. K. Vet. Ak.

Handl. 1895. N:r 8, som söker förklara den rika floran på Visby ruiner därigenom, att.

den relativa luftfuktigheten är hög, ehuru nederbörden är ringa.



VEGETATIONEN OCH SKOGSVÄXTEN PA GOTLANDS HÄLLMARKER. 1 95

Kap. 12. Om en skogslag gällande för ön i sin helhet.

Skogarnas dåliga tillstånd på Gotland och den nu gällande lagens

otillräcklighet att framkalla en ordnad skogsvård ha emellertid föranledt

Gotlands läns landsting att utarbeta åtskilliga förslag till en ny skogslag.

Det senaste och mest omfattande af dessa förslag är från år 1906. Det

stödjer sig såväl i sak som i form på 1903 års allmänna skogsvårdslag.

Några förändringar äro föreslagna, hufvudsakligen beroende därpå, att

landstinget och det med rätta ansett, att den allmänna skogsvårdslagen

ej utan vidare passar för Gotland (jmfr. kap. 11). Af de föreslagna

förändringarna är följande den märkligaste. Skogsägaren får icke fritt

förfoga öfver sin skog. För all saluafverkning skall han erhålla tillstånd

hos skogsvårdsstyrelsen, som har att söka få de villkor fastställda, under

hvilka saluafverkning får äga rum. Villkoren bestämmas antingen efter

frivillig öfverenskommelse eller, då sådan ej kunnat vinnas, efter stämning

vid domstol. Husbehofvet är däremot fritt. För öfrigt är förslaget en

återväxtlag i likhet med 1903 års lag och innehåller bestämmelser an-

gående skogsvårdsafgifter, som skola betalas för allt virke, som utskep-

pas från ön, äfven för det, som går till det svenska fastlandet.

Se vi till de önskemål, som man på naturhistoriska och skogsbio-

logiska skäl bör uppställa angående en skogslag för Gotland, blifva de

i korthet sammanfattade följande:

i) Lagen bör betrygga att afverkningarna bedrifvas på
ett sätt, som öfverensstämmer med skogsvårdens kraf på att

erhålla naturlig återväxt eller att kunna anställa ekonomiskt
bärande skogskulturer (kap. 11).

2) Den bör omfatta ön i sin helhet med alla dess växlande
betingelser för skogens växt och föryngring.

3) Den bör vara af en viss elasticitet, så att hvarje skog

må kunna skötas så, som markens beskaffenhet och skogens

roll såsom skydd för annan skog fordra.

I hvad mån kan det förelagda lagförslaget uppfylla dessa önskemål?

Det märkligaste i hela förslaget är, att skogsägaren skall söka tillstånd

hos skogsvårdsstyrelsen för att utföra afverkningar till afsalu. De
strängare bestämmelser angående förfoganderätten till skogen, som

landstinget för Gotlands län härmed framlagt, ha fullkomligt sitt be-

rättigande, om man tar vederbörlig hänsyn till de naturhistoriska förut-

sättningar, under hvilka skogsvården arbetar på Gotland (jmfr föregående

kapitel). Det gäller endast att se till, att skogsvården i praktiken blir

vederbörligen tillgodosedd. Den praktiska konsekvensen af förslaget
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kan då endast blifva den, att skogsvårdsstyrelsen lämnar sitt tillstånd,

efter det att dess forstligt bildade tjänsteman lämnat anvisning på den till-

ämnade afverkningsplatsen, eller ock genom utsyning, där skogen eller

marken är sådan, att föryngringen lätt äfventyras. En bestämmelse

från skogsvårdsstyrelsen angående afverkningens utförande, som icke

består uti en direkt anvisning eller utsyning pä själfva afverknings-

platsen, har nämligen i de flesta fall en underordnad praktisk bety-

delse, då man tar i betraktande de starkt växlande markförhållan-

dena på Gotland. Landstingets förslag innebär hufvudsakligen en be-

tungande bestämmelse gentemot skogsägaren, utan att i motsvarande

grad befordra en god skogsvård. Ifrån skogsvårdssynpunkt måste därför

det framlagda förslaget ändras därhän, att tillåtelse till saluafverkning

lämnas endast efter verkställd anvisning eller utsyning å marken. I själfva

verket innebär denna förändring icke någon skärpning af det framlagda

lagförslaget. Den tar blott mera praktisk hänsyn till skogsvårdens kraf

och tillskyndar därigenom den enskilde markägaren direkta fördelar.

Utsyningen eller anvisningen bör icke förorsaka skogsägaren några

direkta utgifter annat än för handtlangning.

Det här förordade lagförslaget kan möjligen anses väl strängt. Det

utgår dock från gotländingarna själfva, hvilket utgör en styrka såväl ur

politisk som social synpunkt. Den bestämmande myndigheten är icke

en statens institution, det är skogsvårdsstyrelsen i länet, vid hvars

väljande markägarna själfva ha medbestämmanderätt. Här är det icke

fråga om en i det allmännas intresse gjord inskränkning i förfogande-

rätten af skogen: man har blott stipulerat, att en sakkunnig skötsel af

.skogen alltjämt bör iakttagas. I den kungliga förordningen af den 24

juli 1903 angående skogsvårdsstyrelser heter det bland annat i 4 §:

Önskar ägare eller innehafvare af skogsmark biträde vid skogens sköt-

sel och vård eller anvisning, huru en tillämnad afverkning må bedrifvas

för att anses såsom tillåten, eller hvilkä åtgärder i afseende å afverkad

skogsmarks behandling böra vidtagas, må skriftlig anmälan därom göras

hos skogsvårdsstyrelsen, som förordnar lämplig person att lämna sökan-

den det biträde eller de upplysningar han begärt.» Den i det öfriga

Sverige frivilligt mottagna hjälpen vid skogens vård och afverkningarnas

utförande bör på Gotland göras obligatorisk. Skogsskötseln är på Got-

land förenad med så många vanskligheter af olika slag, att markägaren

alltför lätt skulle komma i konflikt med de bestämmelser, som inne-

hållasiden allmänna skogsvårdslagen, därest icke hans skogsafverkningar

ledas af sakkunnigt folk eller utföras efter deras anvisningar. Icke för

att pålägga skogsägaren något tvång, utan för att hjälpa honom, så att

han ej alltför ofta kommer i allehanda klammerier på grund af lagens
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bestämmelser, bör skogsvårdsstyrelsen lämna sitt tillstånd till saluafverk

ningar i form af utsyning eller efter anvisning, hvilken sedan enligt

lagen måste följas af afverkaren eller skogsägaren.

Ett i den omnämnda riktningen omarbetadt lagförslag är enligt min

mening i stånd att lämna ett ganska effektivt skydd åt skogarna på Gotland,

vare sig de växa på hällmark eller annan mark. Det är för öfrigt icke

endast hällmarksskogarna, som behöfva ett bättre skydd än för när-

varande, det gäller öns skogar i sin helhet (kap. 1 1 ). Alla ytterst kost-

samma, svårt administrerbara skyddsskogar, utlagda på mark af olika

beskaffenhet, blifva härigenom onödiga. Skogsvårdsstyrelsen har i sin

hand att låta de större afverkningarna i hvarje skog ske på ett sådant sätt,

som bäst öfverensstämmer med skogens beskaffenhet och lägets exposition.

Fråga kan ju vara, huruvida flygsandsfälten (t. ex. skyddsskogarna

på Avanäset) böra höra under denna Gotlandslag. Här gäller det emel-

lertid allmänna och gemensamma intressen, som äro nära förknippade

med skogens skötsel. I öfverensstämmelse med den princip, som varit

bestämmande för skyddsskogslagens affattande, torde dock dessa skogar

på flygsandsfält fortfarande böra stå under skogsstatens uppsikt, när det

gäller afverkning för försäljning.

Hur utstämplingarna i hvarje fall skola göras, eller om tillåtelse till

afverkning för försäljning kan lämnas i form af råd eller anvisning må bero

dels på skogens beskaffenhet, dels också på de garantier, som skogsägaren

kan lämna för skogens verkliga vård. Den, som närmast får att bedöma

denna sak, är skogsvårdsstyrelsens skogsligt bildade tjänsteman, på hvil-

ken därför måste ställas stora fordringar såväl i sakkunskap som i om
dömesförmåga. Bäst vore, om i hvarje fall öfverenskommelsen angående

afverkning skulle kunna ske efter öfverläggning med skogsägaren ute i

marken eller i själfva skogen. Härigenom skulle skogsvårdsstyrelsen

kunna uppfylla en af sina förnämsta och viktigaste uppgifter, nämligen

utbredandet af intresse för och sakkunskap i skogsskötsel.

De synpunkter, som böra tagas i betraktande vid utsyningarnas

verkställande, äro först och främst skogens beskaffenhet, såsom ålder,

förmåga att producera kottar, markens mottaglighet för själfsådd etc. Ut-

stämpUngen måste också mycket bero på möjligheten af att anställa eko-

nomiskt bärande skogskulturer och af de garantier, som skogsägaren kan

ställa för att dessa under sin utveckling komma i åtnjutande af erforder-

ligt skydd, särskildt mot betesdjur. Med hänsyn till de i allmänhet små

skogsskiften, som finnas på Gotland, måste man också ta hänsyn till att

erforderligt husbehofsvirke alltid skall finnas. Eljest skulle genom hus-

behofvet skogsvårdsstyrelsens åtgärder för en bättre skogsskötsel lätt

kunna göras om intet.
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En skogslag för Gotland, som utgår från det af Gotlands läns lands-

ting framställda förslaget, men omformadt i den riktning, som här om-

talats, kommer att af regeringen framläggas inför årets riksdag. Då
lagförslaget ändrats därhän, att skogsvårdsstyrelsens tillstånd till salu-

afverkningar lämnas i form af utsyningar eller efter dess anvisning, har

lagen juridiskt sedt förlorat karaktären af en återväxtlag. Från natur-

historisk skogssynpunkt måste förslaget betecknas dels såsom nödvän-

digt, dels såsom tillfredsställande ganska långt gående fordringar pä en

ordnad skogsskötsel.

Lagförslaget innebär något i vårt land nytt. Skogsägarna förena sig,

ehuru visserligen nödtvunget, genom skogsvårdsstyrelsen i länet om en

mera ordnad skogsvård. Ett stort ansvar kommer då att hvila på skogs-

vårdsstyrelsens forstliga tjänstemän, på hvars sakliga utlåtande skogs-

vårdsstyrelsen i de flesta fall måste stödja sig. För Gotlands skull

måste man önska, att skogsvårdsstyrelsen får en så kompetent tjänste-

man som möjligt. Från skogsbiologisk synpunkt måste man särskildt

fordra, att han måtte ha en öppen blick för alla de växlande betingelser

för skogens växt, som finnas på Gotland med dess växlande jordmån.

Här är om någonsin ett schablonmässigt förfarande farligt.

För lagförslagets öfriga rent juridiska delar anser jag mig icke i

detta sammanhang böra redogöra. Jag har fattat min uppgift hufvud-

sakligen som den, som ur skogsbiologisk synpunkt undersöker villkoren

för skogens växt och föryngring och därur söker draga slutsatser för

praktiken. Alla de juridiska bestämmelser, som blifva en följd af de

direkt ur naturen dragna slutsatserna och de därpå grundade lagför-

slagen, falla utom ramen för en dylik undersökning som denna.

Den af Gotlands skogsvårdsstyrelse begärda undersökningen visade

mer och mer, allt efter som undersökningarna framskredo, att det vore

såväl ur naturhistorisk synpunkt oberättigadt som af praktiska skäl omöj-

ligt att utsträcka lagen angående skyddsskogar till att omfatta Gotlands

hällmarker. Samtidigt framträdde däremot mer och mer det berättigade

i krafvet på en ny skogslagstiftning för ön i sin helhet och att frågan

angående hällmarkerna endast kunde lösas i samband med denna skogs-

lag. Jag kan endast beklaga, att tiden och det förordnande, jag erhållit,

ej tilläto mig att mer ingående undersöka Gotlands skogar i allmänhet.

De tillfällen i den riktningen, som erbjödo sig, blefvo emellertid ej obe-

aktade. Härvid visade sig oupphörligt det berättigade i det af lands-

tinget framlagda förslaget. De ständigt växlande markförhållandena och
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de därutaf beroende återväxtmöjligheterna ådagalade emellertid att den

eventuella skogsvårdsstyrelsen måste på marken låta undersöka hvarje

enskildt fall, såvida den på ett praktiskt sätt skulle kunna befordra

skogsvården, då den hade att gifva tillstånd till saluafverkningar.

Om sålunda den under den sistförflutna sommaren verkställda un-

dersökningen lämnat ett bestämdt negativt resultat angående hällmarkerna

såsom särskilda skyddsområden, har den däremot i någon mån kunnat

bidraga till lösandet af frågan angående Gotlands skogslagstiftning i

allmänhet. Den af skogsvårdsstyrelsen begärda undersökningen har jag

på det sättet sökt utföra sä att något praktiskt resultat måtte erhållas.

Upplysningar till kartan.

Den bifogade kartan har åstadkommits på följande sätt. Hällmar-

kerna på södra och mellersta och på större delen af norra Gotland ha ut-

lagts i enlighet med de anteckningar om hällmarker, som finnas på de hit-

tills outgifna rekognosceringsbladen från Gotland. Med stort tillmötesgående

ha statsgeologerna d:r Munthe och d;r Hedström tillåtit mig att på detta

sätt publicera geologernas anteckningar om hällmarkemas utbredning. Några
delar af norra Gotland samt Fårön äro ännu icke rekognoscerade af geolo-

gerna. Här har kapten Sam. Sylvan i hufvudsak kompletterat kartan (se

kap. i). Barrskogen har utlagts i enlighet med topografiska kartans barr-

skogstecken. Där barrskogstecken saknas å hällmarkerna, fins alfvar. Vitt-

ringsjord utan barrskogstecken är dels åker, dels inom ett mindre område i

Närs socken alfvar. Mindre alfvarområden (kulturalfvar) ha icke kunnat ut-

märkas. I Näs sn. utgöres det som märgelskiffer betecknade området i sin

östra del af Girvanella och Proteusmärgel, som delvis är odlad, delvis alfvar.

På Fårön ha områden med strandvallar utlagts som hällmark, då det varit

omöjligt att i denna lilla skala här åtskilja hällmark och strandgrus. Väster

om Fleringe kyrka fins ett mindre orekognosceradt område. I den skala,

hvari kartan publicerats torde den få anses såsom ganska tillförlitHg och

ändock fylla ett praktiskt syfte. Den utgör i alla händelser ett stöd tör be-

dömande af lämpligheten och nödvändigheten af en skogslag för Gotland i

sin helhet.

Kartan kan icke i de delar som icke undersökts af geologerna göra

anspråk på att i detalj vara korrekt, men i det stora hela är den nog riktig.

Hvad märgelskiffern och vittringsjorden beträffar, äro sådana delar utmärkta,

som närma sig hällmarker, men äro starkare vittrade än dessa, hvarigenom

de erbjuda vegetationen andra betingelser än de egentliga hällmarkerna. I

Sprage t. ex. är märgelskiffern delvis odlad.
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Skogsskötsel.

H. HELGESEN. Saaning og Plantning om Hösten. {T. /. Sg. igo-j

h. 5) och Hestsaaning. [T. f. Sg. igoS, h. i).

Författaren omnämner resultaten af en del smärre försök i norska sta

tens plantskola vid Målsälfven, Tromsö amt. Han har därvid funnit, att

hösisådd gifver fullt ut så goda resultat som vårsådd och att höstsådden går

säkrast till, när sådden sker strax innan marken fryser till. Höstsådda fröet

gror om våren hastigare och tidigare i den fuktiga jorden efter källossningen

än det vårsådda. Plantorna af höstsådden få därför längre vegetationspe-

riod än vårsådd planta. Det har också visat sig, att plantor efter höstsådd

blifvit så pass stor att de kunnat omskolas i-åriga, medan de efter vårsåd-

den behöft stå 2 somrar orubbade i plant.skolan.

i-åriga tallplantor efter höstsådd visade i medeltal en höjd af i,q cm.,

medan de vårsådda voro 1,4 cm. Rötterna voro i förra fallet 13 och i

senare 12,0 cm. samt barren respektive 2,3 och 1,7 cm.

Försök med hösiplafitcring, såväl omskolning i plantskolan som plante-

ring ute i marken, hafva däremot i de flesta fall slagit fel. Endast en min-

dre plantering på torr mark har stått sig godt.

G. Sch.

M. KUNZE. iJber den Einfluss der Anbaumethode auf den Ertrag
der Fichte. (7//. /. njay. i JI).

I Sachsen verkställdes för en längre tid sedan en del jämförande kul-

turförsök i olika förband med tall och gran. Dessa profytor hafva seder-

mera tid efter annan upptaxerats och resultaten häraf meddelats i Tharander

forstliches Jahrbuch. Referat af dessa undersökningar hafva också före-

kommit, i den svenska skogslitteraturen. ^ — Från grankulturerna vid Werms-
dorf offentliggöras nu resultaten från den fjärde gallringen år 1906 utan

vidare kommentarier. De erhållna talen återgifvas afrundade i efterföljande

tabell. Häraf synes framgå, att enkelplanteringen har försprång framför

' F. Edelstani, Kulturförbandets inflytande på beståndets växtlighet. Tidskr. f. Skogs-

hush. 1897.

Alex. Maass, Kulturförsök i Sachsen. Skogsvårdsf. tidskrift 1904, sid. 96.
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knipplanteringen, att tillväxten är afsevärdt större efter plantering än sådd,

att de vidare förbanden gifva längre och gröfre träd samt de medelvida

den största virkesmassan.

Enkelplantering

:
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Statens skogsförsöksanstalt. Domänstyrelsen har till assistent för-

ordnat e. jägmästaren, fil. kand. Edw. Wibeck.

Finspångs revir söktes vid fatalietidens slut af jägmästarna Kinman
och O. Pettersson, skogsskoleföreståndaren H. Julius, e. jägmästaren P. Schmidt,
C. von Strokirch, L. Hårleman, K. Fredholm, G. Englund och E. Lundman.

På förslag till tjänstens återbesättande har Domänstyrelsen uppfört i)

Kinman (med förord), 2) O. Pettersson och 3) H. Julius.

Hallands revir söktes vid fatalietidens slut af jägmästarna Herman An-
dersson, G. Tjäder, e. jägmästarna P. Schmidt, G. Englund, L. Hårleman
och C. von Strokirch.

Domänstyrelsens förslag upptager i) Tjäder, 2) Schmidt (med förord)

och 3) Englund.

Aflönade assistenter. Härtill har domänstyrelsen förordnat e. jäg-

mästarna B. von Krusenstjerna i Burträsks revir och H. af Peterséns i Bohus'
revir. Till oaflönad assistent i Tivedens revir har förordnats e. jägm. A.

Blomberg och i Västerås revir e. jägm. G. Rehlin.

Tjänstledighet åtnjuter jägm. H. Wedholm ^/,

—

^^1^,, vik. M. Estberg.

jägm. Elfstrand Vi—^^2- vik. T. Sahlberg, jägm. G. Cässel V3—'7.v vik

G. Björklund, e. läraren vid skogsinstitutet W. Ekman ^5/2—V^» ^ik. B.

Tilländer, jägm. K. A. Westerberg -^l^— Vs» vik. F. (iunterberg, jägm. I.

Fåhraeus, under mars mån. vik. G. Rehlin.

Bispgårdens skogsskola. Föreståndarebefattningen söktes vid fatalie-

tidens slut af e. jägmästarna And. Holmgren, Adolf Welander, O. Bohlin,

U. Lindhe, Grufman, Estberg, Larsson och Grinndahl.

På förslag till tjänstens återbesättande har domänstyrelsen uppfört i)

Holmgren (med förord), 2) Welander och 3") Bohlin.

Resestipendier för skogstjänstemän under år 1908. Nedannämnda
skogstjänstemän hade vid ansökningstidens utgång den sista februari sökt

resestipendier till följande belopp och för angifna ändamål, nämligen:

t. f. jägmästaren i Karlstads revir Ture Sahlberg för att utom landet

(hälst Tyskland) studera olika kulturmetoder och, om tiden medgåfve, even-

tuellt gallringar,

e. jägmästaren Curt von S/rokirch för en studieresa till Tyskland och
Danmark enligt följande reseplan: Först till norra Tyskland för att bese

äldre och yngre kulturfält å gamla f. d. kalmarker, hufvudsakligen i trakten

af Liineburg. Därefter eventuellt till Syd-Tyskland för att bese beståndsvård

samt föryngringssätt å Schwarzwaldsreviren. Sedan återresa genom Jutland

för att bese »hedkulturerna»,

e. jägmästaren Qai Fongberg, att inom hans föregående verksamhets-

områden, nämligen Jockmocks, Kalix, Råneå och Piteå socknar besöka de

förnämsta diknings-, röjnings- och odlingsföretag äfvensom en del stämp-

lingstrakter, hvilka varit föremål för hans behandling,

e. jägmästaren O. A. Beer 300 kronor för en 3 veckors vistelse å Jyl-

land i och för studier och undersökningar rörande bergtallens samt hvit-

granens växtsätt och trefnad i det Danska Hedeselskabets kulturer å Jyl-

land m. m.,

t. f. läraren i skogsteknologi m. m. vid skogsinstitutet, e. jägm. B. Til-

länder 600 kronor för att under mars och april månader i olika delar af

Norrland studera timmerdrifningen, sågverksanläggningar och kolugnar,
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e. jägmästaren Vilh. Lothigms för resor inom Norra Jämtlands skydds-
skogsområde med ändamål att upprätta beskrifning öfver skogarnas tillstånd

vid tiden för desammas ställande under skogsstatens tillsyn m. m.,

e. jägmästaren Harald Sjöberg 400 å 500 kronor för att under 6 veckor
vid lämplig årstid i Finland, Sverige och Tyskland idka studier och göra obser-

vationer rörande bästa metoderna för brytning, tillvaratagande och förarbetande

af stubbar och skogsafifall samt materialets bränning såväl i dalar som ugnar,

skogstaxatorn, e. jägm. Adolf Veländer 150 kronor för att under 14 da-

gar studera de olika formerna af blädning inom landet,

dikningsledaren, e. jägm. Urban Lhidhc 250 kronor för studium af moss-
marker och utförda dikningar i Norrland,

e. jägmästaren Gustaf Lundberg för att under i månad vid något större

norrländskt sågverk studera sågverksindustri,

jägmästaren i Kinne revir Adolf Aspengren 500 kronor för att under
I månad i Tyskland — hufvudsakligast Harz, Thiiringerwald och Schwarz-

wald — studera det ekonomiska utbytet af olika afverkningsmeloder och

dess sammanhang med virkestransporten,

föreståndaren vid Skogshalls skogsskola, e. jägm. Th. Grinndal för att

under 3 veckor studera gallringar, ljushuggningar m. m. och skogsskötsel i

allmänhet inom danska och nordtyska skogar,

e. jägmästaren Nils Björkman 150 kronor för undersökning och studium

af barrskogsgränsen inom Sorsele revir,

e. jägmästaren Hakon Stahre 250 kronor att i Norrland studera kulturer

och markberedning,

e. jägmästaren Nils Almlöf för att studera trädestilleringsindustrien och

dess betydelse för lappmarksbefolkningen äfvensom denna industris betydelse

för den föreslagna inlandsbanan m. m.,

bitr. jägmästaren G. Kttylenstjerna för besök under minst en månad af

några smärre sågverk inom landet i och för studerande af såningsmetoder

och sättet för utnyttjande af sågaffall m. m.,

e. jägmästaren G. Lvman för att eventuellt i 2:ne skilda omgångar, sam-

manlagdt 3 månader, studera kulturer, gallringar m. m. i Chorin, Fiirstenwalde,

Eberswalde och företaga resor i skilda revir inom Harz och Tliringerwald samt

e. jägmästaren E. Sahlberg 250 kronor för att under omkring 4 veckor

studera fröklängningsanstalter inom mellersta och södra Sverige samt i Danmark.

K. domänstyrelsen har den 6 mars funnit skäl tilldela följande tjänste-

män nedannämnda stipendiebelopp, nämligen: Bertil Tilländer 450 kronor,

Vilh. Lothigius 250 kronor, Adolf Veländer 150 kronor, Gustaf Lundberg

200 kronor, Th. Grinndal 400 kronor, Nils Almlöf 400 kronor, G. Kuylen-

stierna 200 kronor samt G. Lyman 450 kronor.

MEDDELANDE FRÅN JÄGMASTARNES FÖRENING. Föreningen, som

började sin verksamhet år 1893 med 54 medlemmar, räknade vid slutet af år 1907

91 medlemmar samt ägde vid samma tid fonder å tillhopa 17,703,89 kr. Från fon-

derna hafva under årens lopp utbetalats 4,854,00 ki". i sjukhjälp till 38 medlemmar.

Upplysningar lämnas och anmälningar om inträde uti Föreningen mottagas af

Jägmästare Fr. JVitt

adr. Jönköping.
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Upprop.
Undertecknade få härmed inbjuda i statstjänst varande extra

jägmästare att såsom medlemmar biträda vid bildandet af **De

extra jägmästarnes förening'', som' skall hafva till ändamål att till-

varataga de extra skogsstatstjänstemännens gemensamma intressen

samt bevara och stärka samhörighetskänslan mellan dem.

Föreningen skall icke vara -verksam för ekonomisk själfhjälp.

Intresserade kallas till konstituerande sammanträde tisdagen den

14 april kl. 3 e. m. å Kungl. Skogsinstitutet.

Förslag till stadgar finnas tillgängliga hos undertecknade, hvilka

äfven tillhandagå med upplysningar samt mottaga anmälningar om
inträde i föreningen.

I mars år 1908.

NILS ALMLOF
F. AMINOFF

ÅKE BERO
HJALMAR BRA I T

HASTING BILL

NILS BJÖRKMAN
OLLE BOflLIN

HANS DAHLBERG
ERIK DANIELSSON

UNO DANIELSSON

O ENGSTRÖMER
K. TH. FREDHOLM
IVAR FORSSBECK

CURT FOUGBERG
ERIK GEETE

TELL GRENANDER
D. GRUFMAN
O. E. HOLM

AND. HYCKBRT
HJ. HÄGG

TOR JONSSON
OSCAR KOLLBERG

r. L^STADIUS
FERD. LINDBERG

U. LINDHÉ

R. MELIN

A. MODIN
T. NETTELBLADT

PER NORMELLI

CARL PHRAGMÉN
G. SANDBERG

GUNNAR SCHOTTE
HARALD SJÖBERG

H. STAHRE
PAUL TÖRNBLOM
ERIK TÖRNGREN
EDWARD WIBECK

H. ZETTERBERG

PER ÖDMAN
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Bidrag till kännedomen om norra Jämtlands

fjällskogar.

Af And. Holmgren.

Med understöd af Kungl. Domänstyrelsen företog författaren af

denna uppsats somrarne 1905 och 1906 en del undersökningar öfver

norra Jämtlands tjällskogar. För resultatet af dessa lämnades en redo-

görelse i en till Kungl. Styrelsen ingifven berättelse, ur hvilken förelig-

gande framställning i hufvudsak är hämtad.

Tyvärr är ännu kännedomen om vårt lands fjällskogar högst ofull-

ständig, hvadan äfven de försök som vidtagits till dessa skogars för-

bättrande följaktligen blifvit mer eller mindre famlande. För att vidga

vår kunskap om fjällskogarna och sålunda så småningom erhålla en fast

grund för dessas utnyttjande och vård har denna uppsats tillkommit.

Undersökningsfältet är så stort och de öppna frågorna ännu så många,

att uppsatsen ej kunnat blifva annat än ofullständig, men hoppas för-

fattaren det oaktadt, att densamma skall utgöra ett litet bidrag till lösande

af en del för fjällskogarna och dessas framtida vård betydelsefulla frågor.

Terräng och geologisk beskrifning.

Det område, som i det följande är föremål för behandling, omfattar

den del af Jämtlands läns skyddsskogar, som är belägen norr om Hotagens

vattudal. Området innefattar förutom hela Frostvikens och norra delen

af Hotagens socknar äfven delar af Alanäs, Ströms, Laxsjö och Föl-

linge socknar och är beläget mellan 63° 50' och 65° n. br. samt 2° 30'

och 4° 30' v. long från Stockholms observatorium räknadt. Inemot hälften

hela området intages af fjälltrakter, hvilka i stort sedt utgöra fortsätt-

ning och utlöpare från fjällryggen mellan Sverige och Norge. Genom

öfre delen af Ströms vattudal, belägen mellan 270 och 300 m. öfver

hafvet, afdelas området i en nordlig och en sydlig del. Den förra delas

i sin ordning i ett västligt mindre och ett östligt, ojämförligt större parti,

genom en i norr och söder gående, mot söder sakta sluttande, af en rad

väldiga sjöar uppfylld dalsänka, hvilken vi här vilja benämna Jormdalen.

De öster om denna dalgång belägna fjälltrakterna äro genom djupa af

vattendrag och sjöar uppfyllda, i ungefär öster och väster gående, trånga

dalgångar, uppdelade i en rad långsträckta fjällpartier. Bland dessa må

Skogsvårdsföreningens Tidskrift igoS. Fackuppsatser. O.
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nämnas S. Borgafjällen och Millestskogstjällen, hvars högsta topp —
Silkentjakk — når 1,314,^ m. ö. h. Söder och öster om dessa uppträda

en hel del mer isolerade fjälltoppar, bland hvilka framförallt må nämnas

det 1,192,9 m. höga Fiskåfjället.

Beträffande tjällens ytform företer denna inga väsentliga, skiljaktigheter.

Fjällen äro i allmänhet flacka med rundade toppar och långsluttande sidor.

Dock påträffas mångenstädes i det närmaste tvärbranta, otillgängliga

stup, såsom Borgahällans nordöstra sida, hvilken så godt som lodrätt

sänker sig ned mot Borgasjöns södra ände. Likaså finna vi en hel del

stora höjder, hvilkas toppar nå upp till skogsgränsen och i många fall

något ofvan denna. Dessa höjder karaktäriseras ofta af ett mot söder

tvärbrant stup och af mot norr sakta sluttande sidor, möjligen minnen

från den flydda isperioden, hvilket äfven glacialrefflornas riktning i dessa

trakter synas gifva vid handen. Bland dylika berg må nämnas Fågel-

och Karlbergen, Dunderklumpen m. fl.

Det från Borga- och Millestskogstjällen kommande vattnet nedrinner

till de mellan fjällryggarna liggande djupa och trånga dalgångarna, ofta

bildande milslånga sjöar, hvilka afbörda sitt vatten i större åar dels åt

väster till de i Jormdalen liggande vattensamlingarna, dels åt öster till

St. Sjougden och Sjougdälfven, tillhörande Angermanälfvens flodområde.

Öster och söder om nyssnämna fjällområden utbreder sig det egentliga

skogslandet med omväxlande större och mindre höjder, mellan hvilka

stora, flacka, af myrar och sjöar uppfyllda partier ofta utbreda sig.

Norr om Sjougdälfven är terrängen starkt kuperad, ofta sammansatt af

större mer vidtomfattande lider af afhällig natur. I genomsnitt torde

detta skogsområde ligga 4,50—550 m. ö. hafvet. Söder om Sjougd-

älfven är förhållandet ett annat. Mellan såväl St. Sjougden och St.

Jougden, som denna sjö och Fiskåvattnet, utgöres landet af jämförelsevis

höga, flacka lider, hvilkas sidor äro långsluttande och hvars högre par-

tier intagas af ofta milsvida platåer om cirka 550—600 m. höjd ö. haf-

vet. På grund af landets flacka natur och den från fjällen kommande
rika vattentillförseln uppstå här väldiga försumpningstrakter. Dylika

landområden, hälften fjäll, hälften myr och skog, benämnas af befolk-

ningen i dessa trakter »ruar». Sådana trakter förekomma mångenstädes

inom området, såsom å den landtunga, som bildas af Kvarnbergsvattnet,

Kycklingvattnet samt St. och L. Jormsjöarna, mellan sistnämnda sjö och

St. och L. Blåsjöarna m. fl. ställen, (se kartan).

Området mellan Ströms och Hotagens vattudalar intages till unge-

fär en tredjedel af en från grannlandet inskjutande, c:a 2 mil bred

fjällutlöpare, hvars fjäll i det närmaste äro af samma typ och af samma
höjd som de ofvan skildrade. Från denna fjällrygg afrinner det rikliga
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smältvattnet såväl åt norr som söder, i synnerhet åt söder bildande

bäckar och sammanhängande myrar, hvilka gifva det flacka, nedom
kalfjället liggande landet, en i hög grad ödslig prägel.

Beträffande det egentliga skogsområdet utgöres detta norr om nyss-

nämnda ijällsträckning i stort sedt af en svagt kuperad sluttning mot
Ströms vattudal, å hvilken enstaka isolerade fjäll resa sig, bland hvilka

må nämnas Munsrjället, Gräsfjället m. fl. Samma karaktär ha stora sträc-

kor af landet söder om ijällryggen. Öster om densamma däremot är

landskapet mer kuperadt, hvilket i synnerhet är fallet söder om Svanings-

JSlFtskdvattnet 1 Orunjdvaltnet

Skala 1 tfOOOO

Fig. 2. Karta öfver ett s. k. ruland å vattendelaren mellan Fiskåvattnet och St. Jougden

i Frostvikens socken.

sjön, kring Ringsjöarna liksom äfven kring Abborrvattnet. Här höja sig

de skogklädda bergen 500—550 m. ö. hafvet under det dalbottnarna

ligga c:a 300 m. Söder härom, kring By- och Finnvattnen, Ojaren som

ock kring Lakavattnet, utgöres landet i stort af en kuperad högplatå,

där höjderna nå 600—700 m. under det sjöarnas ytor ligga å 440—500

m. ö. hafvet.

I geologiskt afseende kan hela området uppdelas i fyra i norr och

söder gående bälten. Berggrunden inom det västligaste af dessa bälten

(å kartan betecknadt med i), omfattande västra delen af nedre Jorm-

dalen som ock hela den öfre, utgöres af kambriska och siluriska bild-

ningar. Karaktäristiskt för dessa bergarter torde i allmänhet vara deras
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egenskap att lätt vittra, hvarvid de gifva upphof till en god, näringsrik

skogsjord. Stora hufvudmassan af området, eller de delar, som utbreda

sig närmast öster om Jormdalen och i öster begränsas af en linje från

Ö. Dabbsjön — östra ändan af St. Sjougden—Grundvattnet—Gräsvattnet

—

Kvalpljället till Valsjön, intages af de egentliga fjällbildningarna eller den

s. k. Sevegruppens bergarter. Af dessa återfinna vi olivinsten med talk-

och serpentinskiffrar bl. a. mellan Lejaren och Värgaren, öster om St.

Blåsjön (Rötjället) väster om Junsteredet m. fl. ställen. Hornbländegneis,

dioritskifter, granatgneis samt kvartsitiska gneiser förekomma i stor omfatt-

ning, dels i nordligaste delarna af området, dels å ett bredt bälte å ömse si-

dor om Ströms vattudal. I afseende å vittringsfömåga torde dessa bergarter

stå mellan de siluriska och urbergets. Närmast öster om de egentliga fjäll-

bildningarnas område vidtager från St. Sjougdens östra ände ett område

^kartan, 3) med mot söder tilltagande bredd, hvars berggrund utgöres

af graniter och porfyrer, hvilka senare begarter hafva sin största ut-

bredning i denna zons södra delar. Öster om urbergsområdet följer en ny

zon (kartan, 4) af växlande bredd från Lillan vid gränsen mot \'äster-

bottens lappmarker ned mot Jalsjön, till Byvattnet och så vidare ned till

Lakavattnet. Berggrunden inom detta område utgöres af den till Seve-

gruppen hörande dalasandstenen, hvilken tvifvelsutan torde vara mer

lättvittrad än porfyr.

I områdets sydöstra del vid Finnvattnet, Oj aren och Storåbränna, in-

skjutes dessutom en liten del af det stora silurområde, som intager de

centrala delarna af länet.

Skogsträdens fördelning.

I hufvudsak på grund af egna iakttagelser på ort och ställe, men

äfven genom imhämtande af upplysningar af kronojägare, ortsbefolk-

ningen m. fl. har kartan öfver skogsträdens fördelning upprättats. Gifvet-

vis kan densamma i en del afseenden icke vara korrekt, särskildt be-

träfl'ande granbjörkskogens utbredning, men då — åtminstone i de lägre

liggande delarna af området — denna skogstyp är af relativt snart

öfvergående art, kan denna omständighet knappast spela någon viktigare

roll. Äfvenså är det tydligt att en och annan förekomst af tall kunnat

undgå mina efterforskningar, men då jag emellertid särskildt ägnat upp-

märksamhet åt detta trädslags utbredning, torde dess förekomst inom

området i hufvudsak vara rätt angifven.

Af kartan framgår, att tallen inom västra delen af Frostvikens

socken förekommer högst sparsamt. Kring Ankarredet har den sin

största utbredning. Vid östra ändan af L. Väktarn, söder om Väktar-

mon, på södra stranden af St. Blåsjön, midt för Storön i St. Jormsjön å
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västra stranden, öster om Kycklingvattnet, vid Junsternäset, mellan Lill-

fjället och Kvarnbergsvattnet samt öster om samma vatten förekommer

äfven tallen, men endast å myrar (»floar») och på kala berg, hvilket

senare särskildt är fallet å Junsternäset och å södra stranden af St.

Fot. förf. Vg I905-

Fig. 3. Den nordligaste tallen (t. v. om den större granen) i Jämtland.

Blåsjön. Norr om Ankarvattnet äro endast två tallar kända, af hvilka

den ene — den nordligaste tallen i Jämtland — framställes å fig. 3,

Vid Lejpickvattnet finnes mig veterligt ej tall. A fast mark förekommer

trädslaget inom denna del af området endast å enstaka ställen kring

sjöstränderna och å en och annan gårdstomt. Vid sjöstränderna har tallen

kunnat bibehålla sig i kampen mot granen på den grund att trädet

där varit pressadt endast från en sida under det den andra — utåt
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sjön — varit fri. Först längre öster ut inom området börjar tallen upp-

träda mer allmänt och detta äfven å fast mark. Sålunda förekommer

den, förutom å så godt som alla floar, dels insprängd i granskogen,

dels bildande smärre rena bestånd norr om Ströms vattudal från Fågel-

bergets by, kring Fågelvattnet, V. och Ö. Fiskåvattnet samt kring

Thorsfjärden och Risede. Först kring Jalsjön och Jalvattnet bildar

tallen större sammanhängande bestånd. Söder om Ströms vattudal finna

vi trädslaget midt för Munsijället, efter vattudalens stränder till Thors-

fjärden, där detsamma börjar mer allmänt förekomma. I dalsänkan

efter Svaningän, kring Ringsjön, Abborrvattnet, Kvisselvattnet, Lutkull-

och Lång\^attnen förekommer tallen äfven dels i rena, dels i blandade

bestånd. Vidare återfinnes tallen efter Hotagens vattudal, dels insprängd

i granskogen, dels bildande smärre rena bestånd från Valsjön öster ut

efter Hotagen till Ringsjön.

Af det föregående framgår sålunda att tallen i det hela taget inom

området förekommer relativt sparsamt. Sin största utbredning har träd-

slaget utmed de stora hufvudvattendragen — Ströms och Hotagens

vattudalar — och detta i områdets östliga delar. Längre mot väster

upphör tallen att bilda bestånd å fast mark.

Hela den öfriga delen af områdets skogsmark intages af gran

och björk.

Att på ett nöjaktigt sätt kunna förklara denna barrträdens egen-

domliga fördelning inom området kan nog hafva sina svårigheter. Några

omständigheter som härå tvifvelsutan öfvat inflytelse vilja vi dock i det

följande anföra. Gunnar Andersson^ framhåller att »dessa olikheter i

fjällskogens beskaffenhet stå uppenbarligen i det närmaste samband med

bergbyggnaden och den däraf betingade olika markbeskaffenheten, men

sannolikt också med klimatiska olikheter, i det att nederbörd och luft-

fuktighet ställa sig annorlunda vid den breda »port> i fjällkedjan, som

just det oftast lägre liggande mellersta granområdet utgör jämfördt med

de högländare trakterna norr och söder härom». Att till en viss grad

berggrunden och den däraf betingade jordmånen spelar en viktig roll

vid skogsträdens fördelning i stort framgår bäst af granens utbredning

inom Jämtlands län, där detta trädslag å den jämtländska silurjorden

har en storartad utbredning, under det samma trädslag å Härjedalens

karga granitjord relativt taget förekommer sparsamt. Men denna grund

till förklarande af barrträdens fördelning inom norra Jämtlands skydds-

skogar kan knappast vara tillfredsställande. För att påvisa förhållandet

mellan berggrundens beskaffenhet och skogsträdens utbredning inom

• Gunnar Andersson. Förslag till skyddsskogar inom Jämtlands län. Skogsvårdsförenin-

gens tidskrift 1905, N:o 2.
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området har kartan upprättats. Af denna framgår visserligen att tallen

förekommer ymnigast inom urbergszonen eller den med 3 å kartan be-

tecknade figuren, men då granen inom samma zon har en ojämförligt

mycket större utbredning än tallen, synes berggrundens beskaffenhet i

detta fall ej öfva något afgörande inflytande å skogsträdens fördelning.

A. Y. Grevilinus^ beskrifver skogsvegetationen å en del bergshöjder

inom eller omedelbart utom området, bland hvilka särskildt må framhållas

Lidsjöberget, Strömberget vid Jalsjön samt Hemberget vid Svaningen.

Lidsjöberget är uppbyggdt af sandsten nederst, kvartsit öfverst. A
sandstenen utgöres skogsbeståndet af gran. Samma är förhållandet

med Strömberget. Tallen förekommer endast vid bergets fot, men där

med underväxt af gran. Hemberget, uppbyggdt af granit, är beklädt

af gran- och björkskog med enstaka tallar vid bergets fot å sydsidan.

Likaledes må anföras, att ehuru berggrunden kring St. Sjougden

och hela dalgången upp till Trångmon och Herrbergsdalen utgöres af

kristalliniska och kvartsitiska skiffrar, trakten kring Norrsjön och söder

om Sjougdälfven af sandsten samt trakten mellan detta vattendrag och

Saxälfven af kvartsiter, skogsbeståndet detta oaktadt med några knappast

nämnvärda undantag, utgöres af gran med större eller mindre inbland-

ning af björk.

Häraf framgår tämligen tydligt, att berggrundens beskaffenhet, vare

sig den utgöres af kvartsit, granit, kvartsitiska skiffrar eller sandsten, ej

mäktar varaktigt influera på skogsbeståndets sammansättning och detta

allra helst bland dessa bergarter återfinnas sådana som äro i hög grad

svårvittrade och sålunda ägnade att mindre gynna granen än tallen.

Orsaken till barrträdens oregelbundna fördelning inom föreliggande

område bör alltså sökas i andra omständigheter.

Det af Gunnar Andersson framkastade antagandet att det skulle

vara olika nederbörd och luftfuktighet, som utgjorde en bidragande or-

sak till granens och tallens fördelning inom det jämtländska skydds-

skogsområdet i dess helhet, hvarvid lägre luftfuktighet, såsom i norra

Jämtland, skulle gynna tallens utbredning, under det högre, såsom i

mellersta delarna af länet, skulle gynna granens, faller dock på den

omständighet, att länets nordliga skyddsskogar utgöras till ojämförligt

öfvervägande del af gran.

Dock bör detta antagande det oaktadt ej alldeles lämnas ur räk-

ningen, ty omständigheter saknas dock ej, hvilka tyda på, att dessa

faktorer kunna öfva inflytande på barrträdens fördelning. Såsom i det

följande framhålles är nederbörden inom Jormdalen synnerligen ymnig

' A. Y. Grevillins. Studier öfver vegetationen i vissa delar af Jemtlands och Vester-

norrlands län med hänsyn till det geologiska underlaget. S. G. U. 1895.
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och sannolikt betydligt mycket större än annorstädes inom området,

hvilket bl. annat framgår af den omständigheten, att ojämförligt mycket
större snömassor vintertiden samlas där. Just inom denna del af norra

Jämtland uppträder granen så godt som allenarådande, under det tallen

förekommer endast å några få smärre fläckar, så godt som uteslutande

å sådan mark, å hvilken granen ej kan invandra och undantränga tal-

len. Detta förhållande talar ju, ehuru ej klart och tydligt, för neder-

bördens och luftfuktighetens inflytande å barrträdens fördelning och detta

allra helst granen i dessa trakter är af yngre datum än annorstädes

inom norra Jämtland. En annan omständighet, som ger detta anta-

gande ett stöd, är att jag, oaktadt ifriga efterforskningar, aldrig själf

påträffat eller af befolkningen hört omnämnas fynd af tallstubbar eller

tallrötter i skogsmarken i Jormdalen, hvilket däremot ej är vidare säll-

synt inom öfriga delar af området. Denna omständighet skulle gifva

vid handen, att granen vid sin invandring i Jormdalen, gynnad af den

där rådande större nederbörden och luftfuktigheten, hastigare utbredde

sig och tidigare undanträngde tallen än hvad fallet varit inom de af

ett torrare klimat präglade östliga trakterna. En invändning skulle möj-

ligen här kunna göras. Som at den geologiska beskrifningen framgår

utgöres berggrunden i Jormdalens nedre västra och hela öfre del af

synnerligen lättvittrade siluriska bergarter, i hög grad ägnade att gynna

granens utbredning. Denna omständighet skulle sålunda kunna läggas

till grund för granens uppträdande i Jormdalen, hvarigenom teorien

om nederbördens och luftfuktighetens inflytande skulle rubbas. Men,

då hela den sydöstra delen af denna dalgång intages af Sevegruppens

mer svårvittrade bergarter, under det granen äfven å denna berggrund

uppträder allenarådande, torde icke utan skäl kunna antagas att just

dessa inom denna del af området säregna klimatiska faktorerna här vid

lag spelat en betydelsefull roll, hvilket antagande i all synnerhet synes

oss berättigadt som ofvan är visadt, att granen inom Jormdalen relativt

tidigt undanträngt tallen.

En annan omständighet, som med största visshet inverkat på barr-

trädens fördelning inom området, är skogselden. Under det man i Jorm-

dalen svårligen kan uppleta lämningar efter mer än loo år gamla skogs-

eldar, möter detta ingen svårighet i områdets östliga delar, kring Ströms

och Hotagens vattudalar. Orsaken härtill torde Hgga däruti, att den

jordbrukande och svedjebrukande befolkningen först under relativt sen

tid framträngt och bosatt sig i de nordligaste delarna af länet under

det denna bosättning längre österut försiggick vida tidigare. Sålunda

bära trakterna kring Jalsjön, Svaningen och Ringsjön otvetydiga bevis

om att under äldre tider skogseldar där härjat, hvilka skogseldar, där
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som på Otaliga andra trakter af vårt land, gynnat tallens utbredning

på granens bekostnad. Visserligen hafva under början af förra århun-

dradet, vid hvilken tid Frostvikens första jordbrukande befolkning torde

inflyttat, väldiga skogseldar där hafva härjat, men vid den tiden och

sannolikt långt tidigare hade granen redan så tagit öfverhand öfver tal-

len, att densammas inträngande å de uppkomna brännorna omöjlig-

gjorts.

En bidragande omständighet till att skogarna i Jormdalen försko-

nats af skogseldarna,, speciellt de högre och mer aflägset liggande, lig-

ger tvifvelsutan bl. annat däruti att granskogsbestånden där äro i hög

grad uppblandade med björk, hvilken omständighet, som bekant, är

ägnad att försvåra eldens framfart.

Såsom ofvan framhållits har granen en förhärskande förekomst inom

området. Trädslaget förekommer ej blott inom områdets alla delar,

utan äfven å berggrund af hvad natur det vara må. Orsaken till detta

sist nämnda förhållande torde ligga i den omständigheten, att granen

sedan århundraden i ostörd ro här fått fortlefva och utveckla sig, utan

att alltför ofta skogseldar farit härjande fram, hvarigenom äfven för

granens trefnad tillräckligt djupa humuslager hunnit bildas. Att med
ganska stor visshet skogseldar, åtminstone i de mer aflägsna fjälldalarna,

under långliga tider ej förekommit, framgår dels af de ofta nog mer

än fotsdjupa myllager, hvilka mångenstädes där förekomma, dels däraf,

att ytterst sällan kol i jordlagren å dylika lokaler anträffats. En annan

omständighet, som jämte de förut nämnda talar för att skogseldar åt-

minstone i trakten omkring Jormliden i Jormdalen varit sällsynta före-

teelser är att almen än i dag förekommer å tvenne lokaler å vanlig

skogsmark. Högst osannolikt är nämligen, att detta trädslag under

denna breddgrad, kunnat utstå en skogselds härjningar. Lika osanno-

likt torde det vara, att almen, sedan den af skogselden dödats, kunnat

spridas till sina nuvarande lokaler från andra växtplatser, där den sko-

nats af elden, men hvarest den sedermera försvunnit. Detta antagande

faller dock på den omständigheten, att en hel del för orten sällsynta

växter ingår i almformationen å nämnda lokaler.

Bland löfträden har glasbjörken den största utbredningen inom om-

rådet. Ej nog med att detta träd så godt som allestädes bildar skogs-

gränsen, utan det förekommer äfven i blandning med barrträden å all slags

berggrund och jordmån. A myrar och torfmossar förekommer björken

i allmänhet icke. Sålunda bildas skogsgränsen icke af detta trädslag,

där myrar och försumpningsmarker uppträda närmast ofvan barrskogens

klimatiska höjdgräns. Såsom exempel härpå må anföras vissa delar af

Fiskåfjällets sydsluttning. De subalpina björkskogarna hafva sin största
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Utbredning inom nordligaste Jämtland, där de intaga sammanhängande
vidder af synnerligen stor utsräckning.

Masurbjörkens utbredning är däremot i hög grad inskränkt. Den
förekommer i hufvudsak efter Ströms Vattudal och når knappast längre

västerut än till Fågelberget. Efter Hotagens Vattudal är dess före-

komst ej närmare känd. I öfrigt torde den knappast kunna anträffas.

Gråalen förekommer öfverallt utmed de smärre vattendragens strän-

der men endast undantagsvis uppe i björkskogsregionen. Sin yppigaste

utveckling får alen å låga, af vårvattnet öfversvämmade bäckstränder.

Där utbildas ofta nog ett tätt, kraftigt, högväxt biandbestånd af al och

björk, under hvilket en yppig vegetation af örter och gräs frodas. Så-

dant är fallet i synnerhet å de långländta landsträckor, hvilka utbreda

sig kring nedre delarna af en del vattendrag, som utfalla i norra delen

af L. Jormsjön.

Aspens utbredning är i allmänhet inskränkt till afbränd mark. Här
förekommer trädslaget oftast insprängdt i den efter branden uppkomna
björkskogen, men det bildar äfven smärre bestånd, hvilket är fallet i

synnerhet kring V. Fiskåvattnet m. fl. ställen. I öfrigt förekommer as-

pen enstaka här och där med sin veterligt nordligaste lokal å Ankaredet.

Ofvan barrskogsgränsen har jag å dessa trakter aldrig funnit aspen,

hvilket är så mycket egendomligare som trädslaget ej sällan där upp-

träder i vårt lands nordliga fjälltrakter.

Rönn och en uppträda med undantag af å de högre fjällpartien så

godt som allestädes inom området. Icke utan skäl kan rönnen betrak-

tas såsom en karaktärsväxt för fjälltrakternas mossrika granskogar, i

hvilka man nästan aldrig kan undgå att finna henne. Anmärknings-

värdt är att rönnen i allmänhet ej ernår någon kraftigare utbildning,

oaktadt trädslaget torde vara ett af våra härdigaste, hvilket tydligt

framgår däraf, att detsamma når ända till 750—780 m. ö. h. Enen

torde jämte gråvidena vara våra häidigaste buskar. Inom området går

enen till 950— 1,000 m. ö. h., detta dock endast å sydsluttningar med

starkt stenbunden eller bergbunden mark, där busken, utbredande sig

å stenar och klippor, finner den erforderhga värme, som på andra växt-

platser å motsvarande höjd öfver hafvet ej är för handen.

Skogsträdens och beståndens utveckling i förhållande

till yttre faktorer.

De för vegetationen betydelsefullaste yttre faktorerna äro gifvetvis

de klimatiska. Det är dessa som bestämma gränserna för de stora

vegetationsgebiten. De edaphiska eller jordmånsfaktorerna begränsa de
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inom de förra fallande formationstyperna. Själfifallet är sålunda, att ju

närmare ett område är beläget intill yttergränserna för ett vegetations-

gebit, dess vanskligare blir vegetationens utveckling och existens. Ju

högre öfver hafvet och ju närmare köldcentra — tjällen — skogarna

äro belägna, dess mer ogynnsamma ställa sig de klimatiska faktorerna

i förhållande till trädens och beståndens utveckling intill dess klimatet

når minimum för trädens lifsbetingelser. Där detta inträffar är den

klimatiska träd- och skogsgränsen uppnådd. Inom fjällskogarna intaga

de klimatiska faktorerna främsta rummet, inom andra skogar skjutas

dessa åt sidan af andra mer lokalt verkande faktorer. Under det de

khmatiska inflytelsrena ej kunna af människohand betvingas, endast

mildras, äro andra mer lokalt verkande faktorer såsom exempelvis de

edaphiska genom människans åtgörande ofta nog lätt undanrödjbara.

Härutinnan ligger äfven den betydelsefullaste skillnaden mellan ijällskog

och icke ijällskog, hvarför äfven den förra är att betrakta som en

enhet för sig, en enhet, som fordrar sin egen uppmärksamhet och sin

egen på teoretiska studier och praktiska rön grundade hushållningslära.

Vid bedömande af de klimatiska faktorernas inverkan på områdets

fjällskogar och dessas utveckling möter oss genast en svårighet. Just

från dessa skogar, där de klimatiska betingelserna, som ofvan framhål-

lits, äro de betydelsefullaste, saknas alla som helst metereologiska data.

Gunnar Andersson^ framhåller äfven vikten af inrättande af metereo-

logiska observationsanstalter inom fjällskogarna. Om vår ännu tämli-

gen dunkla kännedom om dessa skogars natur och lefnadsvillkor någon

gång skall förbytas i full klarhet, synes oss detta förslag böra i en snar

framtid realiseras. Godt och väl är ju att en skyddsskogslag tillkommit,

hvilken tvifvelsutan hindrar hänsynslös sköfling af ijällskogarna, men
principerna för samma skogars rationella vård äro ännu ej på långt

när klara. Genom denna lag är skogarnas sköflande omöjlig, hvarige-

nom äfven de klimatiska faktorernas inverkan till en viss grad äro be-

gränsade, men, då dessas natur endast i stora drag äro för oss kända,

kunna vi, äfven om vilja och medel icke saknas, ej så effektivt som
önskvärdt och nödvändigt vore upptaga striden mot desamma.

I brist på metereologiska data, genom hvilka arten och styrkan

af de klimatiska faktorerna kunnat vara kända, ha vi iakttagelser af

mer allmän natur, ägnade att klargöra klimatets inverkan endast i stora

drag. Likaså kunna vi genom direkta undersökningar af de enskilda

träden i vissa fall till en viss grad afgöra förhållandet mellan de yttre

betingelserna och trädens som ock beståndens utveckling.

' Gunnar Andersson. Förslag till skyddsskogar i Jämtlands län. Skogsvårdf, tidskr.

1905 h. 2.
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Fig. 4. Skogsgräns.

Bland de inom fjällskogarna verkande klimatiska faktorerna äro

tvifvelsutan vindarna de betydelsefullaste. Först genom K i hlm an s^ epok-

görande undersökningar öfver skogsgränserna och vindarna blef denna

faktor rätt uppskattad och har man nu kommit därhän, att man —
och detta med rätta — tillmäter vindarna den allra största betydelse

för trädens och beståndens utveckling inom fjällskogen. Sålunda är

detta en faktor, åt hvilken skogsmannen
_^

bör ägna den allra största uppmärksamhet,

och efter hvilken hans skogsvårdsåtgärder i

nio fall af tio böra afpassas.

Inom föreliggande område äro västan-

vindarna utom allt tvifvel de för skogen

betydelsefullaste och detta ej allenast på

den grund, att de äro de förhärskande utan

fastmer därför, att de inom större delen af

området äro de på samma gång våldsammaste som äfven de torraste.

Att vindar af en dylik art äro förödelsebringande för vegetationen är

tydligt, då afdunstningen från trädens vegetativa delar i synnerligt hög

grad förhöjes, hvarför äfven dessa lättare äro utsatta för torka eller bort-

döende. Såsom bekant äro de västliga vindarna, då de draga fram

öfver Atlantiska oceanen mättade af fuktighet. Då de vid sin framfart

mötas af fjällkedjan mellan Sverige och Norge, förlora de den med-

förda fuktigheten, hvadan de, sedan fjällryggen passerats, borde vara

beröfvade sin fuktighet och så-

lunda torra. Julius Hann^ säger

härom: »die iiber das Gebirge»

(mellan de skandinaviska länderna)

»heriiberkommenden Winde sind

die heitersten (und trockensten),

besonders ist dies beim NW-
Fig. 5. Schematisk teckning af en björkbuske Winde auf der Ostseite deS Ge-

i västlig exposition.
^^5^.^^^ ^^^ p^ij, ^Q^k torde be-

träffande vissa delar af här före-

liggande område detta yttrande böra något modifieras. På grund af

talrika af ortsbefolkningen meddelade upplysningar framgår det, att i

trakten af Gäddede och i Jormdalen W- och NW vindarna äro de

egentliga nederbördsvindarna. I områdets ostliga och sydliga delar är

förhållandet dock det motsatta. Här äro de ostliga vindarna de egent-

* Os7i\ Kihlman. Pflanzenbiologische Studien aus Russische Lappland. Helsing-

fors 1890.
"* Julius Hann. Handbuch der Klimatologie. Stuttgart 1897.
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liga nederbördsvindarna. Att västanvindarna inom områdets östliga

delar böra vara torra vindar är påtagligt. Att samma är förhållandet

i de södra delarna inom Hotagens socken finner sin förklaring i den

omständighet, att vattendelaren mellan de skandinaviska länderna här

är belägen 4— 5 mil in i Norge, under det densamma norr om Gäddede
i Frostvikens socken går ungefär jämnlöpande med riksgränsen.

Med stigande höjd ö. h. tilltaga vindarna i våldsamhet, tempe-

raturen sjunker och luftens täthet aftager, hvarför afdunstningen såväl

från marken som från trädkronorna tilltager, hvarigenom trädens lifsmöj-

ligheter allt mer minskas för att slutligen upphöra.

För att lättast uppfatta vindarnas betydelse för träden hafva vi

alltså att först tillse huru förhållandena te sig vid trädgränsen, där vin-

Fig. 6. Björkbuske i västligt exposition.

darna äro minst gynnsamma för vegetationen. Gifvetvis böra de för-

ändringar, som skogsträden undergå vid sin höjdgräns, tydligast fram-

träda å för vinden starkt exponerade lokaler och sålunda å en sluttning

mot vindriktningen. Ifrågavarande förändringar äro dock mest i ögo-

nen fallande där trädgränsen är skarpt exponerad för vindarna, under

det de närmast nedanför liggande delarna äro skyddade, hvilket fall in-

träder å en fjällsluttning af vidstående utseende (fig. 4).

Genom Kihlmans växtbiologiska studier från Kolahalfön hafva vi

fått en synnerligen värdefull skildring af de olika dvärgformer, under

hvilka björk och gran uppträda vid dessa trädslags klimatiska höjdgrän-

ser. För fullständighetens skull och i all synnerhet som en och annan

mindre skiljaktighet i dessa typer inom föreliggande område äro för

handen, vilja vi i korthet här något sysselsätta oss med desamma.

Vid nedstigandet från den flacka af alpina lafvar, ris och örter be-

vuxna fjällheden, möter oss först ett område af växlande bredd, inom
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hvilket de mest förkrj^mpta formerna af björk och gran anträffas. Oak-
tadt dessa trädslag under normala klimatiska förhållanden i afseende å

organisation äro hvarandra vidt skilda, finna vi dem här, vid yttergrän-

sen för sitt utbredningsområde, antaga en form och utbildning, som i

mångt och mycket erbjuder likheter.

Båda hafva förlorat sin förmåga att utbilda trädform, båda söka sig

krypande längs marken skydd mot klimatets och vindarnas angrepp. I

mot V och XV starkt exponerade lägen blifva buskarna mer eller mindre

ensidigt utbildade, i det att endast läsidans skott utväxa. De skott,

som höja sig öfver vinterns snötäcke eller äro för styfva för att af vin-

darna böjas ned och infrysa i snön, torka och dö bort. ^ Härigenom få

.flm

Fig. 7. Spaljegran å Munsfjället i västlig exposition.

buskarna utseende af att vara klippta efter en viss mall. A fig. 5

framställes schematiskt en dylik björkbuske. De skott, som nå öfver

snöns yta, men det oaktadt äro vid lif, hafva under vintern," den

tid, då skotten genom de torra, våldsamma, isande vindarnas inverkan

bortfrysa, med sina ömtåligaste delar, såsom de å fig. prickade linjerna

utvisa, legat i snön eller snarare i ismassorna infrusna. På detta och

endast på detta sätt mäkta dessa skott bibehålla sitt lif och sin ställ-

ning. Ett vackert exempel på snöns betydelse för björkens utbildning

i mot V starkt exponeradt läge erbjuder fig. 6, hvilken framställer ett

enda björkindivid, stående å en mindre kulle. Där mannen och foto-

grafien står, utgår buskens hufvudstam, hvilken upplöser sig i en myc-

* Särskildt framträdande är detta förhållande under vintern, sedan tövädret inträdt.

Då kan man inom den öfre björkskogs-reg. se tusentals på detta sätt bågböjda björkskott.

- Jämf. Osic. Kihlman, sid. 71. 80 och Si.
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kenhet såväl mot V som O utgående grenar. — Då västanvinden vin-

tertiden drifver fram snön, samlar sig först en del däraf emellan de

uppstående skotten, hvarigenom en liten snövall bildas. Så småningom

utökas denna allt mer och mer mot öster såväl i längd som höjd. Från

den sålunda uppkomna drifvans stötsida bortsopas den lösa snön, som
ej kan kvarhållas af björkskotten och aflagras bakom denna, där lä för

vinden uppstått. Slutligen bildas en drifva af buskens form. Under

samma form som den här ofvan beskrifna uppträder äfven granen, men
denna har dock ej nått gränsen för trädslagets förkrympning. En annan

långt mer dvärganad form har jag anträffat å Munsfjällets nordlut i ett

läge, där väst- och nordvästvindarna med oerhörd kraft inpressas ge-

nom en tämligen trång dalgång. Af hela busken synes ofvan markens

yta endast hufvudstammen och skottens öfre spetsar. Stammen ligger

platt till marken och skotten höja sig 5— 10 cm. ofvan markens moss-

täcke. Hela busken bildar en med spetsen mot vindriktningen vänd

triangel med fullständigt skarpt skurna

sidor (se fig. 7). Denna typ är så mycket

mer egendomlig, som densamma, mig

veterligt, ej förr anträffats inom landet,

eller åtminstone ej blifvit beskrifven.
Fig. 8. Grantyp från Björnberget. j^^^^^

c
pjskåfjällets sydsluttning i björk-

regionens öfre del, i mot väster skarpt

exponeradt läge, har jag återfunnit denna typ. Näst efter den rena

spaljerformen af gran möter oss en ny, inom området som annorstädes,

mycket sällsynt dvärgform. Denna, hvilken den schematiska teckningen

fig. 8 framställer, karaktäriseras af en omkring meterhög, något lutande,

grof stam, hvars öfre del upplöser sig i en mängd i den rådande vind-

riktningen vågrätt utgående grenar. Äfven denna typ intager ytterst

starkt exponerade lägen. Den mot V och NV vända sidan af stammen är

ofta nog dödad, barken är affallen och veden af regn och snö rentvät-

tad och urlakad till tlen grad, att denna sida i det närmaste är krithvit.

Likaså äro alla döda skott barkade och hvita, hvilket, tillsammans med

buskens säregna utbildning i öfrigt, ger den ett synnerligen egendom-

ligt utseende. Denna typ är som ofvan nämnts mycket sällsynt, af mig

anträffad endast å Björnberget i västra delen af Frostvikens socken,

cirka 3 km. från riksgränsen och å 680 m. höjd ö. h.

I ordning efter denna dvärgform följer en sådan med af en yfvig

krans af grenar omgifven, rakt uppstående stam. Vidstående bild (fig. 9)

ger en föreställning om densamma. Strax ofvan marken och till en

höjd af i allmänhet ^2 meter är stammen omgifven af en synnerligen

tät krans af grenar, hvilka å läsidan nå en betydligt större längd och
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yfvighet än å den motsatta. Ofvan denna krans höjer sig en på skott

och grenar mycket fattig, ofta nog 3—4 meter hög, smäcker hufvud-

stam. På grund af vindens mekaniska inverkan erhålla läsidans skott

en mer horisontal riktning under det vindsidans blifva mer uppåt rik-

tade. Vindsidans skott äro dessutom vida färre än läsidans, hvarför-

utom de förra föra en ytterst tynande tillvaro, hvilken så småningom

leder till dessas bortdöende. I förhållande till assimilationsorganens ut-

bildning och fördelning

förlägges äfven tillväx-

ten i stammen. Det

med mörkare färg å

bilden betecknade par-

tiet af stammen ut-

visar vindsidans ved-

massa från märgen.

Här — om någonsin

— besannas den sat-

sen, att assimilaterna

komma till användning

i närheten af assimila-

tionsstället.

Grenkransen vid

buskens fot vinner sin

yppiga utveckling un-

der skydd af de snö-

massor, som vintertiden

omgifva och täcka den-

samma. Hufvudskottet

däremot har en vida

mer bekymmersam till-

varo. Klart är ju, att

detta är utsatt för kli-

matets och vindarnas hela hårdhet, men det oaktadt mäktar det åt-

minstone till en tid bibehålla sitt svaga, tynande lif. Orsaken härtill

torde näppeligen vara att söka i annat än, att vintertiden hela skottet

öfverdrages af en tjock isbark, hvilken ger det nödiga skyddet. Inträffar

så ett år, då vintern inträder med kalla, torra vindar; då äro skottets

dagar räknade. Då hjälper hvarken inre motståndskraft eller yttre ut-

bildning. Allt är tillspillo gifvet.

Såsom öfvergängsform mellan nyss beskrifna typ och den i fjäll-

trakternas skogsregion normalt utbildade granen vilja vi framhålla en

Skogsvårdsföreningens Tidskri/t rgoS. Fackuppsatser. p.

Fig. 9. Grantyp från Fiskåfjället i västlig exposition.
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granform, karaktäriserad af kort, synnerligen rotgrof, hastigt afsmal-

nande, vid högre ålder alltid topptorr stam. Trädets krona är som af

vidstående schematiska teckning framgår fördelad i från hvarandra ofta

nog skarpt skilda partier af barrbärande grenar, under det att skotten

å de mellanliggande delarna äro döda, icke barrbärande. Anledningen

till denna kronans säregna utbildning synes mig vara det skydd för af-

frysning eller snarare uttorkning, som den i kronan oregelbundet sam-

lade snön gifver vissa skott, under det andra, som sakna detta, duka

under. I en under normala förhållanden utbildad granträdskrona bör

helt visst fördelningen af den af vinden framdrifna snön blifva tämligen

likformig, men en krona, utbildad under allehanda vidriga klimatiska

förhållanden, blir redan från första början icke normal, hvadan äfven

snöns fördelning blir oregelbunden, beroende på skottens och skottsy-

stemens förmåga att kvarhålla denna. Det är just

dessa skott, hvilka äga denna förmåga i hög grad,

som utvecklas, under det öfriga mellanliggande, i brist

på snöskydd, duka under för vind och köld.

Från dessa extrema fall af utbildning öfvergå vi

till den i barrskogsregionen uppträdande för tjäll-

skogarna normala grantypen. Hos denna återfinna vi

samma hufvudkaraktärer, som äro utmärkande för de

ofvan beskrifna formerna, ehuru dessa karaktärer här

F? lo G f
° ^J ^'^^ ^^ skarpt markerade. Stammen är rottjock,

skogsgränsen. kort, hastigt afsmalnande. Grenarna äro tämligen

jämt fördelade öfver hela stammen från trädets topp

till roten, hvaraf äfven den indirekta följden blir att ijällgranens stamform

ganska mycket närmar sig den koniska. Barken blir i allmänhet propor-

tionsvis tjock.

I för västanvinden skyddade lägen och på god jord kan granen i

så godt som omedelbar närhet intill fjällen uppnå sådana dimensioner

och sådan växtform, att man torde få söka efter dess motstycke inom

landets öfriga delar. A Ankarvattnets skog, i en skarp sluttande dal-

gång med ostlig exposition, c:a 480 m. ö. h. och c:a 300 m. horison-

tellt från barrskogens öfre gräns, anträffades en vindfälla, som lämnade

ej mindre än fyra, fullgoda stockar om 17 f. 15 t., 17 f. 11 t., 17 f.

91/2 t. samt 15 f. 5 t. Hela trädet var 72 fot långt.

Rörande fjällgranens fortplantningsförmåga är i brist på tillräckligt

omfattande iakttagelser icke mycket att säga. I de högre delarna af

barrskogsregionen som äfven ofvan densamma sker föryngringen som

bekant på vegetativ väg. Denna föryngring är helt naturligt i första

hand beroende därpå, att granen ända ned till rothalsen bekläder sig
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med grenar. Äfven här spelar snön en rätt betydande roll. Under
vintern samlas snö i trädets krona. Från dennas öfre delar rasar snön
ner, bildande en i synnerhet om våren skarpt framträdande snökupol,

som omfattar kronans nedre del. Gifvet är ju, att denna hårdt packade,

ofta nog isartade snömassa genom sitt tryck skall pressa de nedre gre-

narna mot jorden, hvarigenom dessa äfven för vegetativ föryngring

komma i ett gynnsamt läge. Visserligen resa sig granarna något sedan

snön aflägsnats, men det under hela vintern utöfvade trycket bibringar

dem dock en öfver sommaren varaktigt nedåtriktad ställning. I expo-

nerade lägen bidrager äfven vinden genom sitt tryck att böja grenarna

nedåt, liksom äfven att drifva och packa snön tätare kring kronans

nedre del. Fig. 1 1 ger en ungefärlig

föreställning om dessa förhållanden. Den
streckade linjen betecknar snölagrets yta.

Som bekant torde vara är det icke

allenast i barrskogsregionens högre par-

tier granen föryngrar sig vegetativt. I

kustlandet är denna företeelse ej säll-

-synt. Sålunda är detta granens föryng-

ringssätt ej beroende på klimatets hård-

het och ej heller har granen, som man
ofta får höra nämnas, erhållit denna

utväg till fortplantning, där dess för-

måga att sätta dugligt frö upphört. Fig. ii. Schematisk tecknining af gran

Nej, anledningen härtill ligger i vin- med rotslående gren.

dens och åtminstone beträffande fjällen

äfven i snöns inverkan. Grangrenarnas rotslående egenskap är ej bunden

vare sig till fjäll- eller kustgranen, utan äges helt visst af hvilken gran

som helst blott grenarna nå jorden. Det är endast de yttre fakto-

rernas — vindens och snöns — inverkan, som bringar egenskapen till

användning. Detta framträder äfven skarpt i de för vindarna mest

exponerade lokalerna, hvilka i allmänhet sammanfalla med de högre

liggande. Där ser man dessa egendomliga, halfcirkelformiga, ofta mycket

täta, grupper af dottergranar, hvilka däremot i skyddade lägen mycket

sällan uppträda.

Beträffande ijällgranens förmåga att utbilda kottar och grobara frön

äro äfven dessa egenskaper i hög grad beroende på exposition. Direkta

undersökningar öfver kottsättning och procent af grobara frön i olika

lägen äro dock icke gjorda, enär villkoret härför — ett rikligt fröår —
under senare år ej varit för handen, men andra omständigheter synas

dock härför tala ett tämligen oförtydbart språk.
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Som bekant sitta fjällgranens kottar efter fröfällningen kvar på

trädet under en betydligt längre tid än hvad fallet är beträffande låg-

landsgranen. Vid jämförelse mellan tillgången å dylika äldre kottar

finna vi alltid, att å träd i mot väster exponerade lägen kottarna äro

vida fåtaligare än i mot detta väderstreck skyddade lägen. Samma är

förhållandet med kottarnas storlek. Skyddadt läge frambringar större

kottar, exponeradt, mindre. Detta förhållande framträder synnerligen

skarpt t. o. m.- inom ett och samma träds krona. Sålunda insamlade

jag en hel del kottar från en gran i mot väster exponeradt läge. De

i trädkronans östra hälft sittande kottarna voro samtliga tämligen väl ut-

vecklade, i medeltal 78 mm. långa, under det de i den västra hälften i

genomsnitt voro endast 29 mm., hvilket tydligt visar expositionens in-

verkan på kottarnas och följaktligen äfven på fröets utbildning.

En närmare utredning af dessa förhållanden synes mig vara af allra

största vikt för fjällskogarnas skötsel och hoppas jag i framtiden sedan

ett rikligt fröår inträdt få härtill återkomma.

Då ofvan i korta drag är visadt hvilka stora förändringar exposition

mot rådande vindar medför för de enskilda träden, är det tydligt, att

äfven beståndet skall häraf röna motsvarande inflytelser, hvarför vi nu

vilja öfvergå och söka skildra dessa förhållanden.

Vid en första blick på en utpräglad fjällskog faller oss skogsbe-

ståndets ovanligt ringa täthet genast i ögonen. I allmänhet aftager denna

mot barrskogsgränsen, liksom beståndets täthet är minst mot nordväst

och väster samt störst mot sydost och söder, hvilket tämligen tydligt

framgår af nedanstående sammanställning, hämtad ur af jägmästare J. E.

Nilsson upprättade taxeringshandlingar, afseende oafverkade skogar inom

renbetesfjällen i Norra Jämtlands revir.

Beståndets

ordnings-

följd

fr.

fjället

räknadt
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än annorstädes, hvilket, tillsammans med grobäddens dåliga beskaffenhet,

ej är ägnadt att frambringa täta bestånd. Därtill kommer att väst- och

nordvästvindarna på grund af sin styrka i betydligt större utsträckning

än andra vindar utglesna bestånden. Dock bör det anmärkas, att inom

fjällskogarna, där vindarna (speciellt de västliga) äro vida våldsammare

än annorstädes inom landet förekomsten af vindfällor i allmänhet är

betydligt mycket mindre än inom landets öfriga delar. Anledningen

härtill är bland annat den, att granen i tjällskogen uppväxer i glest be-

stånd, hvarigenom trädet reder sig bättre och sålunda lättare motstår

vindarnas angrepp.

Med stigande höjd öfver hafvet glesnar äfven barrskogen, hvilket

till en viss grad måste skrifvas på de för vegetationen skadliga vindar-

nas inverkan, ty ju högre landet ligger, dess mindre skydd erhålla

skogsbestånden. Men då rjällskogarna i allmänhet äfven i skyddade

lägen förete en påfallande gleshet, är det tydligt, att andra faktorer af

mer allmän natur här spela sin roll. I och med detta äro vi inne på

ett spörsmål, som ännu icke, mig veterligt, funnit sin förklaring. Lösa

påståenden och antaganden finnas dock till förklaring häraf, men en ut-

tömmande, klar framställning saknas fortfarande och torde äfven alltjämt

få saknas intill dess noggranna meteorologiska observationer, insamlade

på ort och ställe, .skola sprida ljus i frågan. Att det just är dessa all-

männa klimatiska betingelser, värme, ljus (lufttäthet), nederbörd m. m.,

som i detta afseende spela den största rollen, kan väl knappast dragas

i tvifvelsmål, men lika visst som dessa faktorer spela en afgörande roll,

finnas äfven andra, mer indirekt verkande, som så att säga hafva sitt ord

med i laget. Jag afser härmed de faktorer, som uppträda hindrande

för barrträdsfröets groning, hvilka faktorer dock i viss mån äro betingade

af de förra.

Helt naturligt kan det här ej blifva tal om ett analyserande af de

olika klimatiska faktorernas betydelse för skogsbeståndets gleshet, hvilket

arbete mera torde tillhöra den teoretiska vetenskapsmannen än den prak-

tiska skogsmannen, men vilja vi det oaktadt dock framdraga några om-

ständigheter, som tämligen tydligt visa, att fjällskogens ringa täthet åt-

minstone till en viss grad har sin orsak i ofvan nämnda allmänna kli-

matiska betingelser.

Af sammanställningen af beståndens täthet å olika lutningar fram-

går, att beståndet erhåller den största tätheten å syd- och sydostlut.

Denna omständighet kan ju, som ofvan antydts, vara beroende därpå,

att de för vegetationen skadliga vindarnas inverkan är utestängd, men
denna förklaring är helt gifvet alls icke tillfredsställande, då under så-

dana förhållanden beståndet i ostlut bort förete den största tätheten.
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Som ofvan framhållits aftager beståndstätheten med höjden ö. h. Att

så icke alltid är fallet utan mången gång tvärt om, finna vi af nyss

åberopade sammanställning. A Gräsfjällets sydlut och å Munsfjällets

ost- och sydostlut uppgår trädantalet inom beståndet närmast skogs-

gränsen till resp. 148 och 120 träd pr har under det å de nedom dessa

bestånd liggande områdena (betecknade med n:o 2) antalet träd pr har

är resp. 76 och 52. Dessa omständigheter skulle möjligen kunna för-

klaras på grund af olika jordmån, men som af markbeskrifningen fram-

går äro några större afvikelser härutinnan ej för handen. Nej, orsaken

ligger i de olika förhållanden, som markens olika lutning inom bestån-

den I och 2 medför. Inom beståndet i lutar marken tämligen skarpt,

under det inom bestånden 2 densamma är sakta sluttande eller horison-

tell. Denna omständighet inverkar därhän, att den förra växtplatsen

blir vida varmare än den senare. A en brant sluttande fjällsida infalla

solstrålarna under nästan rät vinkel, hvaraf följden blir högre såväl luft-

som jordtemperatur. Ju mer ytligt berggrunden å dylika fjällsidor ligger,

dess längre bibehålies den högre mark- och luftfuktigheten under natten.

Då därtill kommer, att den kalla luften nattetid sjunker ned i dalgån-

garna, blir temperaturen å branta sydsluttningar under vegetationstiden

\ida högre än å horisontell mark, hvadan äfven den värmesumma, som

under sommaren kommer skogsbeståndet till godo är vida högre å växt-

platser af förra än senare slaget. Sålunda är det påvisadt, att det bl.

annat är den låga temperaturen under den å dessa breddgrader korta

vegetationsperioden, som äger en afgörande betydelse för beståndets

ringa täthet. Sålunda kan den satsen uppställas, att beståndstätheten

inom vissa gränser tilltager med markens lutning.

Utan tvifvel spelar ljuset sin roll i fjällskogarnas utveckling. Det

har ansetts, att ju längre norrut och ju högre ö. h. man kommer dess

större är barrträdens Ijusbehof och dess mindre är till följd däraf be-

ståndstätheten. Man har påstått detta, men man har aldrig, mig veter-

ligt, styrkt påståendet med bevis. Härom säger Gunnar Andersson^-

»Denna egendomlighet och skogens äfven i ursprungliga bestånd däraf

betingade anmärkningsvärda gleshet synes stå i samband med det stora

Ijusbehofvet under den korta vegetationsperioden.» Något bevis för

satsen innebär detta som synes ej, och bevisad är den ej förrän direkt

påvisas hur stor ljustillgången inom tjällskogarna är och hur stor ljus-

mängd tjällskogen fordrar.

Är nu fjällskogens gleshet betingad af »det stora Ijusbehofvet under

den korta vegetationsperioden», ja, då hafva vi skogsmän bra litet att

göra åt saken, men är däremot denna gleshet beroende på exposition

* Gunnar Andersson. Skogsvårdsf. tidskr. 1905, h. 2.
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mot rådande vindar, olämplig jordmån och grobädd m. m., då hafva vi

fullt upp af arbete. Denna fråga är alltså af allra största vikt, hvarför

vi här nedan något vilja sysselsätta oss med den.

Lika visst som fjällskogarna, speciellt de högre liggande delarna af

dem, erbjuda en mindre beståndstäthet än hvad fallet är med låglands-

skogarna, lika visst kunna vi påvisa hundratals fall, där skogsbeståndet

i fjällskogen i afseende å täthet ej står låglandsskogen stort efter. Så

finna vi vid Öf. Fiskåvattnet å c:a 400 m. h. ö. h. och 3—4 km. från

kalfjället å syd- och sydvästsluttningar stora granbestånd af sådan täthet,

att fullständig rensning å stammens första stocklängd i allmänhet upp-

stått. — A Sjulsåsskogen vid Sjuisvattnet finnas yngre och medelålders

granbestånd, genom hvilka man med möda kan tränga fram. — A Muru-

näsets skog, norr om Ströms vattudal, är granbjörkskogen så tät, att

mångenstädes all markvegetation är förkväfd. — Granskogen å Junster-

näset. Viken, Sandnäset, Gäddede m. fl. skogar företer en täthet, fullt

jämförlig med skogsbestånd å betydligt lägre nivå.

Af dessa exempel framgår, att granskogens täthet å större absolut

höjd visserligen till en viss grad kan vara afhängig af trädslagets stora

Ijusbehof, men, då det tydligt visats, att Ijusbehofvet inom själfva fjäll-

skogen i synnerligen hög grad växlar, är det väl ganska sannolikt, att

andra omständigheter, som förut anförts och något vidrörts, härför spela

en vida större roll. Under alla förhållanden synes mig bevis för Ijus-

behofsteorien böra företes, innan härefter afpassade praktiska skogsvårds-

åtgärder vidtagas. — Klart är ju, att hvarje växt med gröna blad äfven

har ett assimilationsminimum, under hvilket växten icke kan existera.

Att uteslutande skrifva fjällskogarnas gleshet på desammas större Ijus-

behof under den korta vegetationsperioden synes mig lika omöjligt som

att påstå, att skogsgränsen — , där den största beståndsglesheten är för

handen — är beroende på att nyssnämnda ljusminimum där ej är för

handen. Att genom ändamålsenlig vård af ijällskogarna en betydligt

större beståndstäthet kan uppbringas, synes mig påtagligt. Sådan kan

exempelvis vinnas genom markens förbättrande, genom markens bere-

dande för själfsådd, genom vidtagande af åtgärder för höjande af frö-

trädens fröproducerande förmåga, genom bortrödjande af den i granbe-

ståndet inblandade björken, genom sådd på konstlad väg m. m. Skulle

vi däremot som dogm antaga att i fjälltrakterna bestånden ej kunna så

tätt uppdragas, att rensning kan ifrågakomma, synes mig arbetet på

dessa skogar ganska tröstlöst. Och för öfrigt, om granen i ijälltrakterna

har större behof af ljus än annorstädes, följer det med nödvändighet, att

äfven kronans rensning bör kunna försiggå betydligt lättare och i sva-

gare skugga, hvarför äfven den beståndstäthet, som härför erfordras,
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ej behöfver vara så stor som annorstädes. Allt nog, så mycket är dock
visadt, att vetenskapsmannen här har en synnerligen betydelsefull och
ganska invecklad fråga att lösa, en fråga, som för våra fjällskogars

skötsel är af allra största betydelse.

En annan faktor, som å tjällskogarna öfvar ett ej ringa inflytande,

är snön. Som ofvan framhållits kan snön under vissa förhållanden gynna
vegetationens utveckling, i det densamma lämnar skydd mot vindar och

vinterköld, men i allmänhet åstadkommer snön mycken skada, i syn-

nerhet å ungträd och plantor, hvars toppskott under snöns tryck få en

oregelbunden utbildning eller helt och hållet afbrytas. Att snön härvid

äger en synnerligen stor kraft framgår däraf, att stammar om ända till

6 å 8 cm. genomskärning kunna afbrytas. Exempel på att hela ung-

skogsgrupper af snön pressats ned mot jorden saknas icke. Villkoret

för snöns skadliga inverkan på skogen ligger dels i snöns ymnighet,

dels däruti att densamma faller under västliga, relativt ljumma vindar.

A vissa trakter — i synnerhet å ostlutningar — där snön, framdrifven

af västlig vind, finner lä och aflagras i ofta nog flera meter djupa lager,

uppträder snöskador så ymnigt, att man med svårighet kan uppleta en

planta, som ej häraf erhållit en vanskaplig form. Bland sådana trakter

må särskildt nämnas områdena väster om Ankarvattnet och St. Blåsjön.

A västsiuttningar, i synnerhet å svagare sådana, finner man snart att

snön ej uppträder på långt när så förödelsebringande. Att snön under

sådana förhållanden blir en å fjällskogarnas täthet konstant verkande

faktor, är ju påtagligt, speciellt inom sådana trakter där betingelserna

för snöns skadegörelse äro mycket gynnsamma.

Björk och gran.

Ej nog med att granen, såsom det ofvan blifvit visadt, har alle-

handa klimatiska vidrigheter att kämpa emot, utan äfven svårigheter af

annan art uppställa sig hindrande för hennes utveckling.

En dylik svårighet medför den i granskogen inblandade björken,

hvilken med sina för vinden lättrörliga kvistar skadar granens skott och

på så sätt verkar ogynnsamt på granens utveckling. Denna björkens

åverkan på granen (äfven å tallen) är dock ej bunden till endast tjäll-

skogarna, utan kan iakttagas öfver allt, där gran och björk uppträda

tillsammans. Denna åverkan är emellertid inom tjällskogarna af ojäm-

förligt mycket större betydelse än annorstädes. Orsaken härtill ligger

dels i björkens betydligt större lifslängd i fjälltrakterna än annorstädes,

dels i barrskogens betydligt mindre föryngringsmöjligheter. Men icke

nog med att björken mekaniskt skadar granen, den har äfven förmåga
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att till en viss tid hindra granen att intränga i skogsmarken. Till denna

fråga återkomma vi dock längre fram.

För att få en klar inblick i granens förhållande till björken har jag

i björkbrännor af olika ålder studerat saken. Närstående fotografi är

tagen i en några hundra har stor bränna vid Of. Fiskåvattnet, cirka

400 m. ö. h. i svag sydlut.

Skogsbeståndet öfvergicks för omkring 95 år sedan af skogseld,

hvilken fullständigt ödelade det gamla beståndet. Få år efter branden

invandrade björken, hvilken nu bildar ett synnerligen tätt, i medeltal

10,3 met. högt bestånd. Granen började sin invandring i björkbeståndet

först omkring 15 år efter branden.

För att påvisa hvilken förändring granens höjdtillväxt undergår

sedan trädet kommit i beröring med björkens krona, har jag utvalt och

undersökt 10 granar från olika delar af nyssnämnda bränna. Resultatet

af denna undersökning återfinnes i efterföljande tabell.
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tillväxt, hvilken period får sin afslutning i och med att granen når upp
i björkkronan. Under detta skede, som varar 28 år, tillväxer granen i

höjd 5,21 m. eller 19 cm. ärligen. Efter denna tid af tämligen normal

höjdtillväxt följa sedermera 22 år, under hvilka den afgörande striden

stått och alltjämt står. Under dessa 22 år har granen lyckats öka sin

höjd med 1,06 m. eller med 7 cm. årligen. Helt vis.st är dock, att

granen så småningom skall tränga sig fram och till slut nå friheten och

Fot. förf. "/; 1906.

Fig. 12. Gran i björkbränna vid Västa Fiskåvattnet.

det lifgifvande ljuset, men långa år torde ännu återstå innan detta

inträffar.

Tyvärr äro några tillfredsställande undersökningar häröfver ej af

mig utförda, huru nödvändiga de än varit för fullständigande af före-

liggande utredning. Dock torde under det antagande att den skadade

grantoppen tillväxer med samma hastighet — 7 cm. om året — åtgå

ytterligare 29 år innan björkens topp på 10,:, m. h. är genombruten.

Att björken vid denna tid är i full lifskraft torde ej kunna dragas i

tvifvelsmål. Sålunda skulle granen vid nådda 105 års ålder frigjort sig

från björkens tryck, men vid denna ålder hos granen börjar redan trä-

dets höjdtillväxt att starkt aftaga, h vadan björken sålunda äfven
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har ett afgörande inflytande på granens höjdtillväxt under
hela dess lif. Här bortse vi alldeles från den möjligheten att gran-

toppen under sin 50-åriga strid med björken möjligen förlorat en del

af sin förmåga att skjuta i höjden. Vid betraktande af närstående foto-

grafi kan man känna sig frestad att antaga att detta verkligen är fallet.

Granens höjdtillväxt må emellertid blifva huru stor som helst, visst är

dock, att i detta, som i otaliga andra fall, något timmerdugligt virke

aldrig kan erhållas ofvan den skadade toppen.

Fig. 13. Grantopp, skadad genom björkpiskning.

Fot. förf.

Men icke nog med att granens höjdtillväxt i väsentlig grad lider

af björkens inverkan, äfven dess stamform undergår en afsevärd förän-

dring under den period af granens lif, då striden med björken utkäm-

pas. För att belysa detta förhållande har jag uppmätt de 10 ofvan

omnämnda granarna. Närstående grafiska figur belyser stamformskur-

vorna för fem af dessa liksom ock kurvan för en normalt utvecklad gran

å samma mark. Den af Örtenblad^ konstruerade kurvan för 8o-årig

gran i Jämtlands län är äfven till jämförelse inlagd. Här skulle man

' Th. Örtenblad. Om skogarne och skogshushållningen i Norrland och Dalarne.

Bihang till Domänstyrelsens berättelse rörande skogsväsendet år 1893.
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möjligen kunna invända, att granen sedan densamma befriats från björ-

kens tryck, så småningom återtager sin normala växtform. Så är dock

ej fallet. Afven om granen bibehållit sin förmåga att fortsätta sin häm-

made längdtillväxt, kan den omständigheten ej åstadkomma nämnda

resultat. A en gran, som en längre tid varit hindrad i sin höjdtillväxt,

utväxa alltid grenarna i ovanligt hög grad. Detta är i synnerhet fallet

j-^ '

1 1
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nomisk förlust, då en stor procent af de skadade granarna i stället för

tvenne stockar endast lämna en.

För att påvisa, i hvilken omfattning granarna på ofvan afhandlade

sätt skadas af björken, har jag å en del profytor räknat de skadade

och oskadade träden. Härpå vill jag lämna ett exempel, som, väl till

märkandes, ej är ett undantag utan snarare tvärt om. På en har i ofvan

omförmälda bränna voro 96 träd och plantor för handen. Af dessa

voro 28 så låga, att de ännu ej nått björkkronorna och sålunda oska-

dade, 14 st. ehuruväl de nått öfver björkkronornas nedre gräns likaledes

oskadade, samt slutligen 54 st. skadade af björken. Vid bedömande af

den af björken åstadkomna skadans omfattning få vi helt naturligt lämna

de förstnämnda 28 plantorna å sido och finna vi då, att ej mindre än

79 % af samtliga granar, som nätt öfver björkkronans nedre gräns, ska-

dats af björken.

Att beräkna den ekonomiska förlust denna björkens åverkan å gran-

skogen åstadkommer, kan helt naturligt icke leda till ett exakt resultat,

men torde det oaktadt vara af ett visst värde. Under antagande af att

ett normalt utveckladt, afverkningsbart sågtimmersträd å rot är värdt 4

kronor, kommer på toppstocken 7^ häraf eller en krona.

Af de å ofvannämnda profyta befintliga 54 granarna, som skadats

af björken, komma med stor sannolikhet minst 40 att aldrig utbilda en

toppstock, hvaraf följden sålunda blir en förlust af 40 kronor pr har.

Visserligen ökas groflekstillväxten i de toppskadade granarna, men då

denna, som förut är visadt, under alla förhållanden kommer att förläg-

gas i stammens nedre del, stiger sålunda värdetillväxten ej i samma

mån. Häraf torde det framgå, att ett biandbestånd af barrträd och

björk väl kan ekonomiskt bära rätt dryga kostnader för dess vård och

detta än bättre, då skogsmarken i dylika bestånd i vanliga fall hör till

vår bästa.

Men björken spelar äfven en annan roll för barrskogens utveckling,

en roll, som är af vida större betydelse än de förhållanden, som här

ofvan skildrats. Björken hindrar granen att invandra på brännan. Då

granens inträngande på en bränna helt naturligt måste ske genom frö

från den kringväxande, af elden orörda skogen, ställa sig möjligheterna

härför ogynsammare, ju större brännan är. Först sedan de träd, som

fattat fast fot å platsen, kommit så långt, att de kunna sätta egna frön,

börjar granens invandring på allvar. Men just denna egenskap hos de

invandrande granarna mäktar björken under en lång följd af år att un-

dertrycka. Verkställda iakttagelser hafva visat, att granen i björkens

skugga icke sätter kött och frö. Af de 96 träd och buskar, som ä ofvan

omnämnda profyta förefunnos, fanns icke ett enda som bar eller burit
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kott. ^ Sålunda är åtminstone under mer än ett århundrade, under
hvilken tid björken mäktar bibehålla sin fulla lifskraft, granens utbred-

ning inom björkskogen afhängig af det frö, som kan dittransporteras

utifrån. Under sådana förhållanden står den hastighet, med hvilken

björkskogen öfvergår till granskog i direkt proportion till brännans stor-

lek och den omgifvande skogens förmåga att producera frö.

Fjällskogarnas föryngring.

Föryngring genom själfsådd är icke allenast beroende på tillgängen

på godt frö, utan äfven på lämplig grobädd och skydd för plantorna

under deras första tid.

Tillgången å frö inom fjällskogarna är allt efter höjden ö. h. och

expositionen i hög grad växlande; i allmänhet torde man kunna fram-

hålla, att de rikliga fröåren där äro sparsamma och fröet af ringa gro-

barhet, hvadan följaktligen föryngringen redan af denna anledning för-

siggår ytterst långsamt. Genom sådd på konstlad väg kan denna olä-

genhet dock afhjälpas, men under sådana förhållanden möta åter hinder

vid anskaffande af lämpligt frö. Frö söder ifrån kan gifvetvis ej mer
komma i fråga. Tillräckligt många exempel på totalt misslyckade sådder

med sydländskt frö i våra fjälltrakter föreligga, för att exemplet skall

mana till efterföljd. Huruvida frö från de norrländska skogarna nedom
fjällen med godt resultat kan användas i våra fjällskogar torde ännu ej

vara kändt, men synes mig utsikterna härför vara tämligen små. Åt-

minstone torde dylikt frö svårligen med utsikt till framgång kunna an-

vändas i de högre liggande delarna af barrskogsregionen eller just där,

hvarest ijällskogens fröproduktion är minst och hvarest, till följd häraf,

sådd för hand torde vara mest nödvändig. Om ock dylikt frö i fjäll-

skogarna med framgång kan användas, torde dock dessa skogars eget

frö vara det ojämförligt lämpligaste, hvarför äfven sådant bör användas

vid kultur i största möjliga utsträckning. Men för att kunna draga nytta

af de sällsynta fröåren och under dessa insamla och använda mesta

möjliga frö erfordras ej blott att man under tiden mellan fröåren verk-

ställer markberedning och gallring af de områden och skogsbestånd,

som skola besås, utan äfven att hafva tillgång till lämpliga frökläng-

ningsstugor. Gifvet är väl, att större mängder af frö icke kunna våren

efter insamlingen utklängas i sollafvar för att samma vår utsås, liksom

äfven detsamma med bibehållande af den redan förut svaga grobarheten

ej kan förvaras öfver en sommar för att utsås den därpå följande. För

att i någon omfattning möjliggöra sådd på konstlad väg i våra ijäll-

' Äldre kottar eller lämningar af dylika anträffades ej å marken under träden.
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trakter synes det mig vara ett villkor, att man inrättar fröklängnings-

stugor. Då ijällskogarna inom landet äro af en ganska betydande omfatt-

ning och då staten genom lagstiftning inskränkt förfoganderätten öfver

skogstillgången inom dessa skogar, synes det mig äfven vara rätt att

staten i öfverensstämmelse med skyddsskogslagens anda inrättar och

drifver dylika fröklängningsanstalter och på så sätt verkar för och under-

håller en i rätt riktning gående skötsel af de enskildes skogar.

Med den i fjällskogarna öfver allt insprängda och inblandade löf-

skogen följa äfven vissa förändringar i markbetäckningen, i det att

örter och gräs förekomma vida talrikare såväl till art som myckenhet.

Som bekant öfvergå så småningom fjällskogarna mot skogsgränsen i

biandbestånd af löf- och barrträd tills björken tar öfverhanden, bildande

björkskogsregionen. I jämbredd härmed tilltaga äfven örter och gräs

under det mossor och lafvar allt mer träda tillbaka. Då ört- och gräs-

mattan är en bland de sämsta grobäddar, som kan erbjudas barrträdens

frö, följer däraf att äfven grobäddens beskaffenhet försämras med höjden

ö. h. Att undantag härifrån gifvas och sådana trakter finnas, där detta

förhållande ej skarpt framträder, är ju tydligt. Som exempel härpå må

endast framhållas fjällsluttningar med skarp exposition mot den rådande

vindriktningen, där vissa omständigheter, betingade af expositionen,

hämma ört- och gräsmattan i sin utveckling.

För att påvisa hurudan markbetäckningen i af afverkningen obe-

rörda fjällskogar å olika höjd ö. h. ter sig, vilja vi här andraga ett par

exempel.

I. Gammalt granbestånd med insprängd björk. Beståndet i skyddadt

läge på svag ostlut, cirka 320 m. ö. h. Beståndets slutenhetsgrad 0,7.

Markbetäckning

:

Mossor (ymniga): Hylocomium, Hypnuin, Polytricnm m. fl.

Ris (tunnsådda-strödda): Vaccinium myrtillus, Vaccinimn vitis id^a,

Lycopodium:

Örter och gräs (tunnsådda-strödda): Cornus, Linncea, Mulgedium,

Majanthemum^ Trientalis, Melampyrum silvaticum, Solidago; Geranium

silvaticum, Mulgedium och Epilobiunt angustifolium strödda i luckorna;

Aira, Luzula m. fl. Återväxt af gran god.

Af detta exempel framgår att mossorna i detta bestånd spela den

mest framskjutna rollen, hvarjämte örter och gräs förekomma tunnsådda-

strödda. Vid jämförelse mellan ofvan beskrifna markbetäckning och

markfloran i den af Alb. Nilsson^ karakteriserade mossrika granskogs-

typen framgår tydligt, att örter och gräs i den senare intaga en mer

undanskjuten roll än i den förra.

' Alb. Nilsson. Skogsundersökningar i Norrland och Dalarna. Stockholm 1895.
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2. Glest biandbestånd af gammal gran och björk å Fiskåfjällets

sydsluttning å cirka 6jo w. "h. ö. h. Läget torrt.

Markbetäckning

:

Mossor och lafvar (enstaka).

Ris (rikliga): Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Empetrum.

Örter och gräs (rikliga-ymniga): Geratiium silvaiicum, Solidago, Me-
lampyruni silvaticum, Alchemilla alpina, Viola spec, Rtibus saxattlis,

Convallaria verticillaia, Riimex acetosa, Epilobium angustifolium, Aconi-

tum, Mulgedium, Anthoxanthum, Aira m. fl.

I detta bestånd hafv-a sålunda mossor och lafvar så godt som för-

svunnit under det att ris och örter intaga en afgjordt dominerande ställ-

ning. Anmärkas bör att markfloran å fuktigare lägen far en vida yp-

pigare utveckling än hvad som framgår af sist andragna exempel.

För att utröna de orsaker, som betinga denna markflorans säregna

utbildning i våra fjällskogar, hafva vi att skärskåda förhållandena å så-

dana lokaler, där densamma är kraftigast utbildad. Sådant är bl. annat

fallet i björkskogsregionen och utmed ijällbäckar och kallkälldrag. Vi-

dare finna vi samma markflora yppigt utvecklad i granbeståndets luckor

å humusrik jord med tämligen stor markfuktighet. Häraf kan den slut-

satsen dragas, att denna markflora* fordrar ej blott god jord utan äfven

en viss grad af markfuktighet och ljus. I granskogarna, särskildt i de

mer aflägsna fjälldalarna, hafva såsom å annat ställe omnämnts, skogs-

bestånden under långliga tider fritt fått utveckla sig utan att denna ut-

veckling hämmats genom skogseldens inverkan och återförts till mer ur-

sprungliga stadier, hvarför äfven väldiga humuslager uppstått, gynnande

markflorans utveckling. Af denna anledning finna vi äfven ifrågava-

rande markflora kraftigast utvecklad inom dessa dalgångar som ock å

stora områden annorstädes. Sålunda återfinnes densamma så godt som

inom hela Jormdalen liksom inom de högre liggande partien af skogs-

områdets östra och södra delar. Denna markfloras kraftiga utveckling

och vidsträckta utbredning speciellt i Jormdalen torde möjligen delvis

stå i samband med den därstädes helt visst betydligt högre nederbör-

den och luftfuktigheten, hvilket antagande vinner stöd i den omständig-

het, att markflorans utbildning, som ofvan framhållits, är svagast i för

sådana vindar starkt exponerade lägen. Ett typiskt exempel härpå

erbjuder den magra, sterila markflora, som utgör undervegetationen i

granbeståndet öster om St. Blåsjön, där de våldsamma väst- och nord-

västvindarna ohejdade framstorma, hvaraf följden blir förhöjd afdunst-

ning från såväl beståndet som från skogsmarken, hvilket i sin ordning

medför mindre gynsamma lefnadsbetingelser för ört- och gräsmattan.

Vidare är, som förut blifvit nämndt, denna markfloras utveckling

Skogsvårdsföreningens Tidskrift, iqoS. Fackuppsatser. q.
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beroende på en viss grad af markfuktighet. Helt gifvet är, att just i

fjällens grannskap, där de under sommarens lopp afsmältande snömas-

sorna lämna en öfver den glest bevuxna skogsmarken ständigt fram-

silande vattenström, den erforderliga predispositionen är för handen. Att

fallet ej kan vara detsamma i de lägre delarna af fjällskogen, där de

merendels betydligt tätare skogsbestånden till en viss grad reglera vat-

tentillgången i marken, är väl påtagligt. Till denna fråga skola vi yt-

terligare återkomma.

Beträffande ljustillgången spelar denna en afgörande betydelse. För-

utom inom björkskogsregionen och den därintill gränsande delen af barr-

skogsregionen, där örter och gräs i skogsbeståndets svaga skugga nå en

kraftig utbildning, återfinna vi samma markflora typiskt utbildad äfven

i granskogens luckor. På dessa trenne växtplatser är ljustillgången

större än annorstädes inom skogsregionen, hvadan ljusets betydelse för

markfloran i fråga är påtaglig. Sålunda är det tydligt att afverkningen

verkar gynsamt på florans framträdande.

Ett par ståndortsanteckningar från granskogar, hvilka oupphörligt

blifvit af afverkningen öfvergångna och på så sätt utglesnade, vilja vi

här anföra såsom belysande exempel på afverkningens inflytande å

markflorans utveckling och de däraf betingade föryngringsförhållandena.

1. Gammal och medelålders blandskog af gran och björk i glest för-

band. Växtlighetsgraden 0,6—0,7. Läget torrt-friskt ^6/f. m. ö. h. Se-

naste afverkningen bedrefs för 8 år sedan. Marken betäckt af ris, lågor

och annat aflall.

Markbetäckning

:

Buskar (enstaka-tunnsådda): björk, gran, rönn.

Orter och gräs (ymniga): Aconitum, Spiraa Ulmaria, Ranunculus

acris, Trollius, Mulgedium, Epilobium angustifolium , Hieracium spec, Gera-

niunt silvaticmn, Miltum, Rumex acetosa, Valeriana officinalis, Taraxa-

cum, Solidago, Alchemilla vulgaris, Rubus saxatilis, Paris guadrifolia,

Equisetum, Oxycoccus, Viola spec, Trientalis , Pyrola secunda, Epilobium

alpinum, Myosotis spec, Geiim., Anemone nem.orosa, Coeloglossum vi-

ride m. fl.

Ris och mossor saknas eller spela ringa roll. Under granarna och

i skuggan af dessa är ört- och gräsmattan dels betydligt svagare utbil-

dad, dels artfattigare. I dess ställe framträda mossor och ris tunnsådda.

2. Gammalt och medelålders granbestånd med insprängd björk vid

Ankaredet. Växtlighetsgraden 0,7—0,8. Slutenhetsgraden 0,6—0,7. Växt-

platsen å cirka 30° ostlut och cirka 500 m. ö. h.

Markbetäckning

:

Buskar (tunnsådda): björk, gran, rönn.
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Mossor (rikliga), Hylocotniuvi m. fl.

Ris (tunnsådda-strödda): Vacciiiium inyrtilhis.

Örter och gräs (ymniga): Ahdgediuni, Gcranuim stlvaticum, Rimiex

acetosa^ Rubus Idcsus, Epilobium angustifoliiim, Solidago, Milium.

Skogsbeståndet är genomblädadt trenne gånger: för 40, 20 och 2

år sedan. Granför>'ngringen tämligen god. Vid närmare undersökning

af plantorna befunnos samtliga uppkomna för mer än 40 år sedan d.

v. s. innan beståndet afverkades första gången.

Tydligt är väl, att i detta växtliga, väl skyddade bestånd, föryng-

ring efter upprepade, ganska hårda afverkningar, bort inträda, men då

så ej ägt rum, måste väl särskilda orsaker förefinnas, hvilka åstadkom-

mit ett dylikt förhållande. Helt visst ligger orsaken härtill däruti, att

beståndet genom planlös afverkning alltför mycket utglesnats, hvarige-

nom äfven betingelserna för ört- och gräsmattans utbildning inträdt,

hvilket i sin ordning ledt därtill att föryngringen om ej fullständigt

omöjliggjorts så åtminstone fördröjts på obestämd tid. Att en försiktig

blädning i ett bestånd som detta kan leda till tämligen god föryngring

framgår af följande exempel. I en lucka i beståndet lågo fem äldre,

synbarligen olika gamla vindfällor, hvilket tydligt visar, att denna lucka

efter hand uppstått. Här hade förj-ngring inträdt, i det att en mindre

grupp af I— 2 meter höga mer än 40-åriga plantor uppstått.

Men den växtmatta, som uppkommer efter afverkning i granskog,

kan vara af en helt annan art än den här ofvan skildrade. I stället för

att en örtmatta utvecklas efter afverkningen kan det uppstå en ren

gräsmatta, hvilket förhållande dock är mer sällan förekommande. Det

torde detta oaktadt vara af intresse att med några ord vidröra äfven detta

förhållmde.

I ett äldre granbestånd å vattendelaren mellan St. Sjougden och

Långvattnet i Frostvikens socken, hvilket bestånd år 1900 blifvit före-

mål för afverkning, hade i de därvid uppkomna luckorna en synnerligen

tät matta bildats af Aira flexuosa. Gräset, som nådde en höjd af mer

än en half meter, växte så tätt, att barrträdens frö utan all tvifvel där

ej kunde komma i beröring med jorden. Vidstående fotografi (fig. 15)

ger en bild af denna markbetäckning.

Ej nog med att ofvan beskrifna ört- och gräsmattas utveckling i

hög grad är beroende af ljuset, äfven andra omständigheter, som i syn-

nerhet inträda vid afverkning, spela härvid en viktig roll. Jag afser

härmed den predisposition för växttäckets utveckling, som det vid gran-

skogens afverkning uppkomna riset och affallet medför. Vid en till och

med ganska lindrig blädning af ett bestånd uppkommer en stor myc-

kenhet ris och affall, hvilket företrädesvis hopas i beståndets luckor. Af
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den synnerligen rikliga snö, som samlas å dessa trakter vintertiden, hop-

pressas det vid afverkningarna uppkomna riset. Därtill kommer att

barr och kvistar angripas af otaliga mögelsvampar, hvilka med sina

mycel sammanväfva det finare affallet till en tät, tjock, filtartad massa.

Tydligt är dels att denna massa genom sin förmåga att hindra solvär-

men att nedtränga i jorden är ägnad att längre än annorstädes i skogs-

marken är fallet bibehålla den under förvintern uppkomna kälbildningen.

Fot. förf. 'Vs >9o6.

Fig. 15. Gräsrik granskog mellan långvattnet och St. Sjougden å Klumpvattnets skattefjälL

Vidare tjänstgör denna filt som en svamp, i hvilken nederbörden upp-

suges och bibehålies betydligt längre än annorstädes, hvartill kommer

att afdunstningen från marken i hög grad hämmas, hvarigenom äfven

markfuktigheten förhöjes. Att detta senaste påstående är riktigt fram-

går afTh. Homéns^ undersökningar, hvilka visa att afdunstningen från

jord, betäckt af ett 5 cm. granbarrlager, är 0,20, under det afdunstnin-

gen från jord med betäckning af lefvande växter är 4,48- Sålunda är

det påvisadt, att det vid afverkningar uppkomna granafifallet ej blott

utgör ett mekaniskt hinder för barrträdsfröet att nå en lämplig grobädd,

' Th. Hornen. Om nattfroster. Helsingfors 1893.
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1

Vitan att det äfven utgör ett hinder för markens upptinande, hvarigenom

äfven barrträdsfröets groning fördröjes. Därjämte är afifallet ägnadt att

höja markfuktigheten, hvarigenom ört- och gräsmattans utbildning i hög

grad gynnas, hvilket, som ofvan framhållits, leder till minskande af

barrträdens föryngringsmöjligheter. Likaså är det tydligt att affallet

lämnar ett rikligt bidrag till skogsmarkens näringsförråd. Att detta

skogsaffall i verkligheten befordrar ört- och gräsmattans utbildning vin-

ner stöd i den omständigheten, att ä afverkade fjällskogar stora mängder

^f barr, ris m. m. anträffas i de fläckar, där denna vegetation uppträder.

I Valldalen norr om St. Jormsjön iakttogs exempelvis å en hårdvalls-

äng, hvilken upprepade gånger blifvit friröjd från buskar och utvidgad,

en rishög, hvilken vid hvarje röjning blifvit påökad. I denna frodades

ett Acouitum-hestånd, hvars täthet icke gaf något öfrigt i den vägen att

önska. Andra omständigheter kunna ju härvid spelat in, men en på-

taglig orsak till denna kraftiga utveckling måste ligga i det där hopade

riset. — Vid gräfning i jorden under den förut omnämnda Aira flexuosa-

mattan anträffades en stor myckenhet delvis förmultnade grenar och

kvistar, af gran.

Den rika ört- och gräsmattan är liksom det vid afverkningen upp-

komna affallet ett hinder af öfvergående art. Att här lagen angå-

ende växternas arbete på egen undergång, likaväl som annorstädes,

gäller, är tydligt, men under huru lång tid ifrågavarande markflora

mäktar bibehålla sig är en annan sak. Dä tyvärr inga mer omfattande

undersökningar häröfver äro verkställda, står denna fråga ännu öppen.

Så mycket är dock visst, att den förut skildrade markbetäckningen i

granbeståndet vid Ankaredet mäktat bibehålla sig under ett 40-tal år

och under denna tid helt och hållet utestänga all granföryngring. Gif-

vetvis äro förhållandena olika å olika lokaler, olika exposition och jord-

mån, men torde dock så mycket härmed vara visadt, att denna mark-

flora, betingad af en hel del yttre faktorer, i stort under ett flertal år

utgör ett afsevärdt hinder för barrskogens föryngring i våra fjällskogar,

hvarför den praktiska skogsmannen äfven åt dessa förhållanden bör ägna

en hel del uppmärksamhet.

Några synpunkter vid fjällskogarnas vård och skötsel.

Vid utsyning inom jjällskogen har den utsyningsförrättande till en

början att göra klart för sig ej blott hurudant det skogsbestånd är, i hvilket

utsyningen skall företagas, utan äfven de yttre faktorer, som på det-

samma kunna öfva inflytande. Härvid blifva helt naturUgt de rådande

vindarna den faktor, åt hvilken den största uppmärksamheten bör ägnas.
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Vindarnas betydelse kan ju vara kändt i stora drag för hvarje större

område, men då desamma därinom växla i hög grad såväl till riktning

som styrka, är det gifvet, att dessa omständigheter i hvarje särskildt

fall på ort och ställe behöfva undersökas. Sålunda är det tydligt, att

den ursprungliga vindens riktning liksom styrka kan helt och hållet för-

ändras på grund af markens ytform. Närstående fig. 16 ger ett exem-

pel härpå.

Såväl de enskilda träden som skogsmarken lämna en ledning för

bedömandet af dessa frågor. Bland omständigheter, som böra upp-

märksammas, märkas:

i) Stora flertalet af förefintliga vindfällor ligga i den rådande vind-

—

s

riktningen.

2) Stående träd luta i vindriktningen.

3) Den gröfsta barken å stammen som ock de

starkaste rötterna förefinnas i allmänhet å vindsidan.

4) Den svagast utvecklade delen af trädets krona

_^ är förlagd till vindsidan, af hvilket den indirekta

följden blir stammens oregelbundna utveckling i det

att tillväxten blir störst åt läsidan.

5) Kottarna å läsidan blifva betydligt större och

kraftigare än å vindsidan.
~^

6) Mossor och lafvar förekomma ymnigare å

, . . , ^ stående träds läsida än å den motsatta,
teckning, visande huru o

den ursprungliga vind- 7) A läsidan af å marken förefintliga upphöj-

riktningen kan förändras ningar, tufvor, Stenar, Stubbar m. m. är barr- och

på grund af ett mötande löfaffall i allmänhet samladt, under det att den
hinder; här ett berg. motsatta — vindens stötsida — är fri från dylikt

afi"all.

Som det framhållits på annat ställe tilltager vinden i styrka med
höjden öfver hafvet. Under sådana förhållanden torde det vara af vikt

att utsyningsförrättaren under arbetets fortgång när som helst kan be-

stämma den höjd, å hvilken utsyningen pågår. För detta ändamål bör

en aneroidbarometer vara tillgänglig. A mot vindriktningen sluttande fjäll-

sidor bör från första början en viss gräns bestämmas, ofvanför hvilken

man icke utsynar några träd. Därpå uppmätes denna gräns med baro-

metern. Vid den sedermera handlagda och fortsatta utsyningen erford-

ras endast barometerns afläsande för att konstatera, att den på grund

af förutnämnda undersökning bestämda gränsen ej öfverskrides. Häri-

genom erhålles äfven garanti för att utsyningen ej utsträckts för högt

upp mot skogsgränsen. Helt naturligt är det dock att vissa modifika-

tioner på grund af skogsbeståndets olika beskaffenhet böra vidtagas.
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Genom nämnda förfaringssätt vinnes dock den fördelen, att nya iakt-

tagelser i och för bestämmande af utsyningens öfre gräns i hvarje fall

icke erfordras.

A annat ställe är det omnämnndt att fjällskogen, jämförd med låg-

landsskogen, är vida mer stormfast. En utglesning genom afverkning af

en dylik innebär därför ej samma fara för beståndets vidare utglesnande

genom stormens inverkan, som fallet är inom bestånd å lägre nivå. Af
denna grund skulle sålunda en utsyning i fjällskog kunna blifva mer
genomgripande än i annan skog. Men detta oaktadt torde största möj-

liga försiktighet vid utsyning i fjällskogar böra iakttagas och detta på
grund af skäl som på annat ställe anförts. Såsom vi sett utöfva expo-

sition och vindar ett i hög grad menligt inflytande på barrträdens frö-

och kottsättning. I samma mån som skogsbeståndet utglesnas minskas

barrträdens fröproducerande förmåga, och i samma mån den däraf be-

tingade föryngringen. Då sålunda en utsyning verkställes och därvid

försiktighet iakttages, är detta i allmänhet ej beroende därpå, att be-

ståndets härjande genom vindarnas mekaniska åverkan befaras, utan

snarare en åtgärd till bibehållande af beståndets fröproducerande för-

måga. Tydligt är äfven att genom beståndets allt för starka utgles-

nande afdustningen ökas från marken liksom från trädkronorna, hvarige-

nom äfven tillväxten nedsättes och grobädden försämras. Vid utsyning

inom för vindarna starkt exponerade bestånd gäller det alltså att noga

tillse, att befintliga fröträd ej så exponeras, att deras fröproduktionsför-

måga inskränkes. Detta torde lättast kunna förebyggas därigenom att

låta kringväxande träd kvarstå äfven om dessa äro af den art, att de

från teknisk synpunkt bort afverkas.

Under afdelningen » ijällskogarnas föryngring» har det påvisats

hurusom genom beståndets utglesnande en för föryngringen hinderlig

markflora lätt uppkommer. För att hålla denna markflora inom sådana

gränser, att densamma icke mäktar utestänga föryngringen i bestån-

det, är det tydligt att försiktighet vid utsyning och afverkning bör iakt-

tagas. Då ljuset spelar en afgörande betydelse för växttäckets utveck-

ling är det påtagligt, att beståndet ej för mycket bör utglesnas. Under

sådana förhållanden kan man emellertid lätt riskera, att barrträdens —
speciellt granens — Ijusbehofej tillgodoses. Tvifvelsutan anse de, hvilka

mena att granen i fjällen och norrut ha större behof på ljus än annor-

städes, att hufvudvillkoret för föryngringens inträdande är relativt stora

luckor i beståndet. Därom vilja vi dock för närvarande ej yttra oss.

Vi vilja endast hänvisa till skildringar af ett granbestånd vid Ankaredet

(se afdelningen om fjällskogarnas föryngring), hvilket genomblädats

trenne gånger under 40 år utan att föryngring inträdt efter afverkningen.
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Den förhandenvarande återväxten hade uppkommit före första afverk-

ningen, hvilket visar, att föryngringen inträder i oafverkade bestånd i

relativt ringa ljus, men alls icke i utglesnade bestånd med rik under-

vegetation af örter och gräs. Såväl i tal som skrift har olika uppfatt-

ning gjort sig gällande rörande de i fjällskogen ymnigt förekommande

trädinvalidernas aflägsnande, hvarför vi vilja här något vidröra frågan.

Till en början må det framhållas, att dessa af vind och snö äfven-

som genom närstående träd skadade individ förekomma, förutom i björk-

brännor, äfven ymnigt i barrskogsregionens högre liggande partier. Gif-

vet är att inom den öfversta delen af fjällskogen ingen som helst af-

verkning bör få företagas, men nedom denna finna vi stora vidder, inom

hvilka en myckenhet skadade träd förekomma och hvarest en afverk-

ningsåtgärd icke bör anses medföra samma fara som å högre nivå.

Som förut framhållits är snön inom vissa områden och å vissa lo-

kaler en å plantorna konstant verkande faktor. Den äldre skog, som
där förefinnes, har gifvetvis uppvuxit under samma vidriga förhållanden,

under hvilka plantorna nu lefva, hvilket ju tyder på, att äfven dessa

invalider böra med försiktighet behandlas. Att å dylika lokaler undan-

rödja samtliga skadade träd och plantor är tydligen meningslöst, då den

därefer uppkommande återväxten med största sannolikhet kommer att

förete samma utseende som den förra.

Om vi sålunda öfvergå till fjällskogar af mer allmän natur, finna

vi äfven där talrika skadade individ. Skälen för dessas aflägsnande i

hvarje särskildt fall böra helt gifvet framgå genom besvarande af föl-

jande frågor, x^-ro de skadade träden eller buskarna hinderliga för för-

yngringen? Äro de såsom skyddsträd oumbärliga? Är deras vidare

utveckling till dugligt virke tänkbar? Aro de så skadade, att desam-

mas öfverhållande kan medföra nedgång i virkets tekniska värde?

I för vindarna exponerade lägen, särskildt å högre nivå, äfvensom

i af barrskog glest bevuxna björkbrännor äro tydligtvis dessa individ ej

i nämnvärd mån för föryngringen hindersamma, hvaremot de såsom

skyddsträd ofta nog äro oumbärliga. Under sådana förhållanden torde

dessa träds aflägsnande innebära en felaktig åtgärd.

I tätare skogsbestånd, särskildt i mer skyddade lägen, kan det vara

mer tvifvelaktigt, huruvida dessa invalider böra bibehållas. Vid afgö-

rande af denna fråga bör man öfverväga huruvida desamma kunna ut-

växa till mer värdefulla dimensioner eller huruvida dessas öfverhållande

medför nedgång i virkets tekniska värde. Vid undersökning af ifråga-

varande individ finna vi dels sådana, där det yttersta toppskottet är

snedvridet, ofta starkt böjdt, men i öfrigt friskt. Sådana träd och buskar

böra gifvetvis sparas under alla förhållanden. Andra däremot hafva
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sista toppskottet albrutet, ofta nog ersatt af sidoskott. I det fall att

endast ett fåtal sidoskott börjat ersätta den skadade toppen, torde man
kunna antaga att individet åter repar sig och utväxer till ett normalt

träd. Utgöres kronans öfre del hos äldre eller medelålders träd af en

mängd uppätsträfvande sidoskott, torde ringa utsikt finnas för att trädet

utvecklas till ett värdefullt individ. Dess aflägsnande är då motiveradt,

såvida det ej erfordras som skyddsträd.

Slutligen återstå träd och buskar, hvilkas öfre del helt och hållet

äro afbrutna. Dylika individ böra saklöst kunna aflägsnas, dock äfven

detta under samma villkor som ofvan är sagdt. Ofta nog inställer sig

röta i de genom brottet uppkomna såren, hvarigenom

det tekniska värdet minskas vid trädets öfverhållande.

Dock torde denna fara i fjällskogen vara vida mindre än

annorstädes. Flera gånger har jag observerat träd, hos

hvilka toppen blåst af för flera år sedan, utan att ett spår

af röta kunnat upptäckas. En hållpunkt för bestämman-

det af den ungefärliga tiden för skadans inträdande finner

man i åldern å de sidoskott, som ersatt den skadade

toppen. Bilden (fig. 17) förtydligar detta förhållande.

Vid all utsyning inom fjällskogen måste man lämna

nödiga stormkappor såsom vid för vinden exponerade sjö-

stränder, myrkanter och yttergränser för bestånd. Likaså ^'S- '"• Afbm

är det af behofvet påkalladt, att en viss hyggesföljd iakt-

tages, hvarvid man bör tillse, att ej allt för stora hygges-

trakter uppstå, utan att lämpliga områden öfverhoppas vid

utsyningen för att först öfvergås vid kommande utsyningar. Härigenom

undvikes, att vindarna få allt för stor makt i beståndet. Den afverkade

skogen vänjer sig dessutom så småningom vid de nya förhållandena.

Liksom annorstädes är blädningsmetoden förkastlig vid utsyning

å degenererade skogsbestånd inom ijällområdet. Att i dylika bestånd

uttaga endast ett och annat träd är gifvetvis meningslöst, då föryngring

härigenom ej kan inträda. Enär i ijällskogen stormskador ej äro att

befara i samma utsträckning som inom låglandsskogen, är trakthuggning

där bättre motiverad än annorstädes. För undvikande af vindens

skadHga inflytande på grobädden torde dock hyggena böra göras smala

och långsträckta med långsidan mot vindriktningen. Hyggesbredden bör i

allmänhet ej öfverstiga tio gånger den kringväxande skogens höjd, detta

gifvetvis endast under den förutsättning, att skogsbeståndet är något så

när tätt. Tydligt är, att vid trakthuggning största vikt bör läggas å

markberednings- och kulturåtgärder. Vidtagas icke dylika, är natur-

ligtvis trakthuggning eller ens hård blädning ej försvarade.

ten grantopp, er-

satt af en utväx-

ande sidogren.
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På grund af hvad som under föregående rubriker anförts, torde en

del praktiska slutsatser kunna dragas beträffande själfva beståndsvården.

Då föryngringsmöjligheterna i ijällskogen äro ytterst små och då

sådd på konstlad väg på grund af bristen å lämpligt frö är synnerligen

vansklig, är det tydligt att skogssmannens uppmärksamhet i första hand

måste riktas på att understödja de trädindivid, som en gång äro tillfin-

nandes. Sålunda bör stor vikt läggas därpå, att man särskildt inom

de högre delarna af skogsregionen utfäller all björk, som åstadkommer

skada å barrskogen. I björkbrännor, där granen förekommer insprängd

och såsom underväxt, bör den gynnas på björkens bekostnad, allt under

det att nödig hänsyn tages därtill att den i björkens skugga uppvuxna

granen ej alltför mycket exponeras för vindar och solljus. För den skull

utfälles all björk, som nu skadar eller som under de närmaste decennierna

anses komma att skada förefintliga träd eller plantor. Härigenom tillföres

i första hand ljus åt de äldre träden, hvilka härigenom komma att sätta rik-

ligt med kött och frö, marken besås snart nog härigenom och ett tätt

bestånd af unggran uppspirar i denna oftast utmärkta skogsmark, hvil-

ken endast väntar på fröet för att utveckla sin förmåga att producera

skog. Därjämte leder en dylik åtgärd till de redan befintliga ungträ-

dens utveckling, och inom kort lefver björken i granens skugga. Om
än på grund af frihuggningen trädet ej kommer att utvecklas till en

normal individ, så kommer det dock att såsom fröträd göra god nytta.

Kostnaderna för dylikt gallringsarbete uppgå till 3 å 4 kronor pr har.,

för hvilken summa jag sistförflutna sommar inom området gallrade 300

har björkgransskogar. Samma resultat kan ernås och detta än billigare,

på annat sätt än genom björkens utfällande, såsom genom björkstam-

marnas ringbarkning, hvilket arbete bör betinga en mycket obetydlig

kostnad. Men under sådana förhållanden kvarstår den torra björken

ännu en följd af år till men för granen. Genom dessa förfaringssätt har

man trott sig kunna undvika uppslag från björkstubbarna, men ett dylikt

resultat kan lika väl ernås genom björkens fällande, endast detta sker

på hösten, sen marken frusit.

Å renbetesfjällen vid V. Fiskåvattnet i Frostvikens socken på en yta af

cirka 6 har har jag hufvudsakligen i experimentelt syfte borthuggit all

björk och därjämte uppbränt allt vid afverkningen uppkommet ris. A
fig. 18, hvilken är tagen under eftersommaren året efter afverkningen, sy-

nes, att stubbuppslag åtminstone hittills uteblifvit, hvilket ej blifvit fallet

om afverkningen företagits ä ofrusen mark.

Som det framgår af afdelningen om föryngring i fjällskogen, upp-

kommer efter afverkningar speciellt inom Jormdalen och inom de högre

liggande delarna af barrskogsregionen en för föryngringen i hög grad
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hinderlig markvegeiation, hvilken särskildt gynnas af större ljustillgång,

hög markfuktighet och god jord. Då en försiktig blädning af den förut

ofta ganska glesa skogen ej kan undgå att i åtminstone någon mån
gynna växttäckets utveckling, erfordras särskilda åtgärder för att in-

skränka den så mycket som möjligt. Genom upprensning af bäckar,

genom kallkällors utledande till större vattenflöden och genom utdik-

ning af myrar, belägna ofvan de af för hög markfuktighet lidande om-

Fot. förf. -"j^ 1905.

Fig. iS. Kalhygge i björkbränna vid Västra Fiskävattnet.

rådena, nedbringas den för markflorans utveckling gynnsamma fuktighets-

graden till det normala.

Beträffande det efter afverkningen uppkomna affallet bör detta sam-

manföras i hopar eller strängar för att därpå brännas, hvarvid dock

olika förfaringssätt kunna tillämpas, om hvilka vi här nedan vilja nå-

got orda.

Då olika åsikter synas göra sig gällande angående risbränning, kan

det vara på sin plats, att här framhålla de hufvudsakliga skäl, hvarför

denna åtgärd förordas inom fjällskogen.

Syftet med risbränningen är tvåfaldigt: dels undanrödjande at det

hinder för föryngring som riset medför, dels beredande af en lämplig
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grobädd för barrträdens frö. Man har invändt mot risbränningen, dels

att en hel del näring uppbrännes och förspilles, dels att en del af mar-

kens humuslager fördärfvas. Dessa invändningar äro helt visst sanna,

men dylika uppoffringar torde ej blott i detta fall utan äfven mången

gång eljest få göras för ett godt måls ernående. Med sådana exempel

för ögonen som våra å brännor uppkomna, härliga ungskogar, torde det

blifva svårt att alldeles utdöma risbränningen. Ett annat exempel. En-

ligt uppgift af trovärdig person hade å renbetestjället vid Fiskåvattnet

för 1 1 år sedan en mindre stockeld uppgjorts. Vid undersökning af

brandfläcken efter denna eld — 3,5 kvmeter stor — funnos ej mindre

än 201 granplantor, bland hvilka ett flertal af de större — 33 cm höga

— voro 9— 10 år gamla, allt under det i mossmattan kring brandfläc-

ken ej en enda planta kunde upptäckas. Två år efter branden fanns på

platsen ett tillräckligt antal plantor för att föryngringen skulle anses öfver

höfvan god. Plantornas höjd och kraftiga yttre borga för att den ge-

nom elden uppkomna näringsförlusten ej här gjort sig kännbar. Men
gifvet är, att om någon del af riset kan sparas för skogsmarken, så bör

det helt naturligt ske, dock ej i den omfattning, att markens öppnande

för själfsådd åsidosattes. Här skulle möjligen kunna invändas, att detta

senare mål kan nås genom mossans afrifvande, men den genom brän-

ningen uppkomna askan är af synnerlig betydelse för plantan i dess

första stadier, emedan de i askan ingående näringsämnena äro i hög

grad lättlösliga och sålunda för plantan lätt tillgängliga. För att så-

lunda ej uppbränna onödigt mycket ris och ändå samtidigt åstadkomma det

antal brandfläckar som erfordras, bör det gröfre riset hopläggas i större hö-

gar, under det att det öfriga lägges i mindre hopar, väl utplacerade

efter beståndsluckornas läge och storlek. Dessa senare rishögar brännas,

under det att de förra få ligga orörda. Genom detta tillvägagångssätt

undvikes äfven i möjligaste mån att kringväxande skog skadas af elden,

hvilket eljest gärna vill blifva fallet särskildt i tätare skog. Vidare bör

denna åtgärd blifva betydligt mycket billigare än om allt riset skulle

brännas. För att bränningen skall blifva billig, måste riset i brandho-

parna omsorgsfullt läggas så, att hopen blir så tät som möjligt, hvarige-

nom bränningen försiggår lättare och fullständigare. Det bör anmärkas,

att denna redogörelse afser bränning å djup, god jord, ej å mager sand-

eller grusjord, där faran för humuslagrets förstörande gifvetvis är stor

och hvarest därför bränning ej torde vara att rekommendera.
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Önskvärda förändringar i statens skogsdikningar.

Ur berättelsen öfver en år 1907 af de vid kronoparksdikningarna

anställda skogstjänstemännen företagen studieresa.

Förliden höst företogo samtliga vid statens skogsdikningar i Norrland
och Dalame anställda extra jägmästare en gemensam studieresa till Väster-

botten för att bese de därstädes å herrarna Kempes skogsdomäner utförda,

omfattande afdikningarna. Härvid besöktes såväl bruksskogarna vid Roberts-

fors, hvilka stå under herr Seth Kempes ledning, som Hörnefors skogar samt
skogshemman i Öredalen inom Bjurholms och Örträsks socknar, lydande
under doktor Frans Kempes förvaltning. — I den berättelse öfver resan, som
afgifvits till domänstyrelsen, lämnas först en detaljerad beskrifning öfver de
besökta afdikade torfmarkerna, åtföljd af en sammanfattning af rön som gjorts

angående dikesförläggningen. Härefter öfvergår man till en jämförelse mel-

lan doktor Frans Kempes dikningar och statsdikningarna med hufvudsaklig

hänsyn till organisationen samt metoderna för dikningarnas planläggning och

utförande. Berättelsen afslutas med några allmänna synpunkter och önskemål
beträffande statens skogsdikningar.

Som ett återgifvande af berättelsen in extenso skulle taga allt för stort

utrymme i anspråk, lämnas här nedan en sammanfattning af densamma.
På grund af landskapets topografi och geologiska beskattenhet samt

klimatförhållandena hafva torfbildningarna i öfre Norrland stor omfattning.

De uppträda icke blott i dalar och lågländer — » dalmyrar ^^ — utan äfven högt

uppe på bergssidorna, såväl i mer eller mindre skarpa afsatser i sluttningarna

— » terrassmyrar ^^ — som ock på starkt och jämnt sluttande mark — »back-

myrar» -— och »lidförsumpningar».

För torrläggning af da/myrar visade erfarenheten, att såväl en afloppsgraf

genom myrens djupaste sträckning som laggdiken med eller utan tvärdiken

till afloppsgrafven voro nödvändiga.

Tenassinyrania åter kunde vanligen torrläggas med endast ett laggdike i

öfre kanten af myren samt en afloppsgraf längs myrens djupaste del. Endast

då den sålunda förlagda afloppsgrafven kom på större afstånd från nedre

myrkanten, kunde ett dike med särskild uppgift att skydda nedanför liggande

skogsmark vara erforderligt. Detta borde dock icke förläggas närmare skogs-

kanten än som med hänsyn till densammas skyddande vore nödvändigt, hvar-

igenom diket kunde blifva till gagn äfven för själfva myrens torrläggning.

Beträffande slutligen backmyrar och liknande försumpningar i starkt slut-

tande mark ansågs ett system af diken gående snedt mot markens starkaste

lutningsriktning vara den mest effektiva dikningsmetoden.

Angående laggdiken i allmänhet framhålles, att de måste förläggas där

backsyran tydligen söker sig i dagen, äfven om laggdiket därigenom icke

kommer att framlöpa tätt under skogskanten. Tvärdiken för vattnets afledande
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från ] aggdikena böra upptagas redan vid första afdikningen i den mån lagg-

diket därigenom bättre kan tillpassas efter terrängen.

Äfven där lutningsförhållandena i laggdikena ej nödvändiggöra vattnets

afledning genom tvärdiken, böra dylika upptagas redan vid första afdikningen

om afståndet är stort mellan lägg- och hufvuddiken, eller blöta, djupa par.

tier förekomma mellan dem.
I jämförelsen mellan statens dikningsmetod och den Kempeska fram-

hålles, att grundskillnaden är att finna i den för förrättningarnas handlägg-

ning använda personalen.

Inom hvart och ett af de fyra öfverjägmästaredistrikt, där dikningar å

kronoparkerna bedrifvas i den omfattning, att särskilda tjänstemän därför

förordnats, är en extra jägmästare anställd såsom dikningsledare, hvarjämte

på två af distrikten äfven finnes anställd en dikningsassistent, likaledes

extra jägmästare. Någon underordnad personal finnes däremot ej, utan hand-

läggas samtliga förrättningar omedelbart af dessa tjänstemän. Enligt gällande

instruktion kommer härvid gräfningsarbetenas afsyning företrädesvis på dik-

ningsledarens lott, undersökningarna och dikesstakningarna på assistentens.

JFör närvarande belöpa sig de på dikningar nedlagda kostnaderna till 20—
30 tusen kronor pr distrikt årligen.

De under doktor Frans Kempes ledning stående domänerna äro upp-

delade på trenne distrikt. Ledningen af arbetena inom hvart och ett af

dessa utöfvas af en från skogsinstitutets lägre kurs utexaminerad person, till

hvilkens förfogande står ett antal s. k. faktorer för det omedelbara utförandet

såväl af undersöknings- och stakningsarbetena som af afsyningarna. A exem-

pelvis ett af distrikten utfördes afsyningarna af trenne faktorer, stakningarna

af 4— 6, hvilka senare dock under någon del af sommaren äfven voro syssel-

satta med andra skogsgöromål. De på hvarje distrikt nedlagda kostnaderna

torde belöpa sig till 60— 70 tusen kronor årligen.

Beträffande de olika sätt, hvarpå torfmarkerna undersökas och dikningen

planeras, anföres bl. a. följande.

Öfver de Kempeska skogarna hafva upprättats skogskartor i skalan

1:8,000, hvarvid särskild hänsyn tagits till deras blifvande användning äfven

såsom dikningskartor. A statsskogarne åter, där för dikningen användbara

kartor i regel saknas, kartläggas torfmarkerna i direkt sammanhang med den

förberedande undersökningen af dem. Marken aftattas härvid på vanligt sätt

i skalan 1:8000 med 80 å 100 meter mellan linjerna, med det tillägg dock

att torfvens djup och grundens beskafienhet undersökas på hvar 2o:de meter

i affattningslinjerna samt antecknas på kartan. De ungefärliga lutningsför-

hållandena markeras därjämte på kartan med pilar och för orienteringen vid

dikesstakningen utmärkas å marken hvar ioo:de meter i aftattningslinjerna

medelst pålar. Med stöd af en sålunda upprättad karta kan dikesförlägg-

ningen i sina hufvuddrag bestämmas. Profborrningarna vid dikesutstakningen

komma därigenom att begränsas till dikeslinjernas ungefärliga sträckning och

få endast betydelse för dikesnätets detaljer. En dylik systematisering af

torfmarkens undersökning, som i fråga om större eller tätt skogbeväxta kom-

plexer är af stor betydelse, förekommer icke vid planläggningen af dikes-

företagen å de Kempeska skogarna. All undersökning af mineralgrunden

begränsas för öfrigt därvid i allmänhet till ett djup under mossytan af 2 meter,

sannolikt med hänsyn till att dikena sällan göras djupare. Att det emellertid
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är af vikt att ett hufvuddike, äfven då det icke når ned till mineralgrunden,
är förlagdt till myrbäckenets lägsta sträckning, framgår bl. a. däraf, att myrens
sättning och därmed äfven dikets verkan blir större, ju djupare torfven är

under dikesbottnen vid i öfrigt lika förhållanden. Genom att med hufvud-

grafven noga följa en förefintlig svacka i myrbäckenet förekommes därjämte
i möjligaste mån att motlut uppstår i diket genom ojämn sättning.

Vid laggdikesutstakning samt vid bestämmandet af, hvarest tvärdiken

böra upptagas från laggdikena, användes ofta afvägningsinstrument å krono-

parkerna i motsats till förfaringssättet å de Kempeska skogarna. Likaså an-

vändes endast undantagsvis afvägningsinstrumentet vid bestämning af dikes-

djupen enligt å sistnämnda skogar använd metod, under det att detta varit

regel beträffande kronoparksdikningarna.

Den Kempeska metoden härvid är följande. Sedan dikesnätet färdig-

stakats, uppmätes längden af dikeslinjerna. Härunder utrönes genom borrning

torfvens djup samt grundens beskaffenhet. Borrningsresultatet antecknas

emellertid ej, utan förrättningsmannen bestämmer omedelbart på grund däraf

såväl dikets djup som priset pr sträckmeter. Det senare sker med hjälp af

en för ändamålet af doktor Kempes tjänstemän utarbetad erfarenhetstabell,

som längre fram närmare beskrifves. Så snart ändring af dikesdjup eller

pris anses böra inträda, afbrytes mätningen, platsen utmärkes på marken
medelst en numrerad påle, och mätningen börjas på nytt. Skulle dikes-

djupen på grund af ovissa lutningsförhållanden icke utan afvägning kunna
bestämmas, förbigås en sådan sträcka med djupbestämning och prissättning,

och densamma afväges efter mätningen.

Det vid statens dikningar använda, mera omständiga förfaringssättet må
för jämförelse äfven relateras. Dikeslinjernas sträckmätning och djupborr-

ningen utföras äfven här samtidigt. Torfvens djup och den uppskattade

gräfningskostnaden pr kbm. såväl för torfven som för underliggande mineral-

grund antecknas i ett jordborrningsprotokoU. Numrerade pålar nedslås vid

hvarje knä på dikeslinjen samt äfven däremellan, därest större förändringar

af markytans eller grundens lutning skulle inträda, eller ock vid förändrad

markbeskaffenhet. Sedan därpå dikeslinjernas lutning genom afvägning af

markytan vid ofvannämnda pålar blifvit känd, bestämmes dikesdjupen på
kammaren med hjälp af upprättade markprofiler. Af dessa profiler, där såväl

torfvens som mineralgrundens ytlinjer uppdragits, framgår äfven, hur stor

kubikmassa som måste gräfvas i den underliggande grunden. Genom subtra-

herande af denna kubikmassa från hela dikets erhålles torfvens kubikmassa.

De skilda kubikmassorna för torf och mineralgrund (sand, grus, sten, lera

eller dylikt) multipHceras därpå med respektive a-pris enligt jordborrnings-

protokollet. Dessa pris måste dock korrigeras genom förhöjning med vissa

procent, därest dikets djup öfver- eller understiger det för gräfning lämp-

ligaste (8— 15 dm.).

De tvenne väsentligaste dikestyperna äro afioppsgrafvar och laggdiken.

Då dessa för en ändamålsenlig anordning kräfva skilda förfaringssätt vid

undersökningen, måste lämpligheten af de ofvan återgifna olika undersöknings-

metoderna bedömas särskildt för hvart och ett af dessa dikesslag.

Såsom förut framhållits bör afloppsgrafven förläggas till myrbäckenets

lägsta sträckning. Då denna i vanliga fall tillräckligt exakt kan utrönas

endast medelst borrning, låter det sig oftast göra att utstaka afloppsgrafven
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på marken utan afvägning. För att emellertid kunna bestämma till hvilka

djup grafven i olika delar bör gräfvas för att med minsta kostnad gifva

åsyftad verkan, måste dikeslinjen afvägas och profilkarta upprättas. Där fallet

är godt och mineralgrunden lättgräfd, förlorar emellertid en dylik noggrann

djupbestämning sin betydelse på den grund, att de ökade undersöknings-

kostnaderna neutralisera vinsten af den nedbringade gräfningskostnaden. Dessa

betingelser för uteslutande af afvägning utaf hufvudgrafvar äro icke ovanliga

i Norrland, och det är på den grund möjligt, att några olägenheter af det

Kempeska systemet, tillämpadt på större hufvudgrafvar, icke gjort sig nämn-
värdt gällande. Vid bedömandet häraf må man dock erinra sig, att de olägen-

heter, som tilläfventyrs vållas af att icke afväga afloppsgrafvar, svårligen

kunna framträda på marken, sedan dikena gräfts, enär som nämndt afväg-

ningen i regel icke har inverkan på grafvens förläggning, utan endast på be-

stämmandet af de djup, hvartill den skall gräfvas. Och i sistnämnda afseende

torde lika godt resultat kunna vinnas genom att tillpassa dikesdjupen efter

vid gräfningen framträdande behof — ehuru på bekostnad af planmässigheten

i gräfningsarbetet.

Härmed är nu icke sagdt, att allt är väl beställdt därför, att afiopps-

grafven afväges och profilkarta upprättas öfver densamma. Ehuru detta

tillvägagångssätt alltid användts på statsskogarna, påträffas på kronoparkerna

esomoftast afloppsgrafvar, som icke nöjaktigt fungera. Felet har emellertid

härvid icke varit undersökningsmetodens, utan förrättningsmannens bristande

kännedom om eller hänsyn till genom dikningen uppkommande sättningar

och slamningar samt den större vattenmängd, som efter dikningen tidvis

tillföres det naturliga afloppet, där högsta vattenståndet sålunda ökas.

Hvad laggdikningen beträffar, ställer sig undersökningen väsentligen olika.

Ett laggdike bör om möjligt utstakas så, att dess botten kommer att följa

eller något nedtränga i mineralgrunden och att det alltid har fall. Redan
vid stakningen måste därför afvägningar företagas i förening med djupborr-

ningar — det är nämligen grundens lutning man önskar känna. Härigenom
blir man äfven i tillfälle att i direkt sammanhang med laggdikenas utstakning

afgöra, hvarest atiedningsdiken (tvärdiken) lämpligast böra framdragas. Sedan

emellertid ett laggdike utstakats på så sätt, torde det endast undantagsvis

vara behöfiigt att upprätta profilkarta öfver detsamma. Sådana undantag skulle

inträffa vid mycket svag lutning och svårarbetad grund.

Med den Kempeska undersökningsmetoden, som icke innefattar afvägning

vid stakningen, bör det sålunda möta svårigheter att väl anpassa laggdikningen

efter rådande lutningsförhållanden. Ett och annat e.\empel härpå kunde äfven

iakttagas under resan. Att å andra sidan upprätta profiler öfver laggdikena

innebär i och för sig icke någon garanti för en lämplig dikesförläggning och

skulle som ofvan nämnts oftast saklöst kunna uteslutas.

Vid planläggning af dikesföretag förekommer sålunda 2 slags afvägning:

i) Försöksafvägning i sammanhang med dikesstakningen;

2) Precisionsafvägning af det färdigstakade dikesnätet.

Försöksafvägningens betydelse har i det föregående belysts.

Precisionsafvägningen, som stödes på fixpunkter och protokollföres, är i

första rummet erforderlig i de fall, då dikesprofil enligt hvad som förut an-

gifvits bör upprättas. Med undantag för dikning i starkt sluttande terräng

torde emellertid precisionsafvägningen böra utsträckas till hela dikesnätet.
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Denna åtgärd, som ur kostnadssynpunkt är af ytterst underordnad betydelse,

medför en värdefull själfkontroll för förrättningsmannen, möjliggör i viss mån
granskning af dikningsförslaget på kammaren — den hufvudsakliga gransk-

ningen måste dock i hvarje fall förrättas ute på marken — samt gifver

tillfälle att vid afsyningen af gräfningsarbetet undersöka sättningens storlek

såsom kontroll på, att diket upptagits till föreskrifvet djup.

Det olika förfaringssättet vid kostnadsberäkningen står i direkt samman-
hang med att staten upprättar dikesprofiler, de Kempeska tjänstemännen icke.

Genom att i enlighet med den Kempeska metoden direkt ute å marken
bestämma dikesdjupen, utnyttjas resultaten af de täta djupborrningarna ome-
delbart och behöfva sålunda icke antecknas, hvilket gifvetvis är en fördel.

Härigenom minskas visserligen möjligheten af en bekväm granskning af

dikesförslaget före dess utförande. Det måste emellertid beaktas, att ett

dikningsföretag icke fullt kan bedömas förrän efter gräfningen, hvarför icke

för stora uppoffringar böra göras för en tidigare kontroll. För att denna
sena kontroll må kunna tillmätas öfvervägande betydelse, fordras gifvetvis att

täta personalombyten inom dikningskåren i möjligaste mån undvikas.

Statens metod att med hjälp af dikesprofilerna uträkna skilda kubik-

massor för de jordslag, som skola gräfvas, torde för en nöjaktig kostnads-

beräkning endast vara nödvändig i fråga om större grafvar, som afsevärdt

skola nedtränga i en svårgräfd mineralgrund, i hvilka fall profilers upprättande

af andra grunder redan förordats.

Den större precision, som metoden i fråga teoretiskt sedt äfven i all-

mänhet medför, upphäfves af vissa vanskligheter vid dess praktiska tillämp-

ning. Då gräfningssvårigheten icke blott är beroende af jordarten, utan äfven

af dikets storlek, i det att såväl ett mycket stort som ett mycket litet dike

måste betalas med ett högre kubikmeterpris än ett medelstort, bör denna
omständighet på ett praktiskt sätt göras gällande vid kostnadsberäkningen.

Någon nöjaktig metod härför föreligger emellertid ej för statens kostnads-

beräkning, under det att vid den Kempeska kostnadsberäkningen ifrågavarande

omständighet kommer till sin rätt i den erfarenhetstabell, hvarpå beräkningen

grundas. Vid mindre stora skillnader mellan mineralgrundens och torfvens

gräfningssvårighet torde statens metod och den Kempeska sålunda vara ungefär

lika exakta. Beaktas därjämte beträffande svårgräfd mineralgrund att kubik-

massan af sten, såsom det vanligaste slaget däraf, i allmänhet är mycket
vansklig att beräkna, inses, att den af staten använda metoden vid kostnads-

beräkningen utan våda kan omläggas till öfverensstämmelse med öfriga ofvan

förordade förfaringssätt vid undersökningen. I detta sammanhang torde den

af doktor Kempes skogstjänstemän herrar T. Hellström och Fr. Tiden ut-

arbetade gräfningstabellen böra närmare beskrifvas.

Tabellen, som utgår från ett dagsverkspris af 3 kronor, upptager 6 olika

prisklasser, afseende gängse förekommande markslag, hvilka å tabellen i

korthet beskrifvits. De grundpris, från hvilka tabellen utgår, äro iS, 22,

28, 35, 45 och 60 öre pr kbm. Beträffande dessa skulle kunna ifrågasättas,

om de icke bort utgöra en jämnlöpande serie. Sedan man nämligen vunnit

någon erfarenhet vid kostnadsberäkningar, förlorar den å tabellen uppförda

schematiska markbeskrifningen i hufvudsak sin betydelse, och a-priset pr

kbm. taxeras omedelbart efter de rådande förhållandena, hvarigenom inter-

polering mellan de fåtaliga klasserna ofta blir nödvändig. En dylik tabell

Skogsvhrdsförenitigens Tidskrift, igoS. Fackiippsatser. T,
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bör för den skull vara så symetriskt byggd som möjligt. — Tabellen upp-

tager 3:ne olika doseringar, och för hvar och en af dem dikesdjupen 0,4— 2,0

meter med motsvarande dagbredder och kubikmassor pr sträckmeter. Botten-

bredden har öfverallt tagits till 0,3 meter. För hvar och en af de 6 dyrhets-

klasserna angifves gräfningskostnaden pr strcäckmeter vid olika djup. För

dikesdjupen 0,7— 1,2 meter ha dessa sträckmeterpris beräknats uteslutande

efter gräfningsmassan, under det att a-priset förhöjts för diken med djup

öfver- och understigande de nyssnämnda. Som det emellertid är den ringa

kubikmassan pr sträckmeter, som motiverar förhöjningen för smärre diken^

synes denna bort inträda vid olika djup för olika doseringar. För doser-

ingarna 1:0,6, 1:0,8 och 1:1 hade förhöjningen sålunda bort börja vid exem-

pelvis 0,9, 0,8 och 0,7 dm:s djup med respektive 0,76, 0,76 och 0,70 kbm
pr sträckmeter. — Under det att a-priset progressivt ökats med aftagande

djup för små diken, har för de djupa dikena (om 1,3— 2,0 m.) ett och samma
förhöjda a-pris begagnats. Då förhöjningen betingas af en med djupets steg-

ring ökad gräfningssvårighet, synes a-priset äfven i detta fall i någon mån

bort successivt stegras.

Tabellen i fråga innebär ett högst beaktansvärdt uppslag. Som den är

en erfarenhetstabell torde den tid efter annan i mån af ökad kunskap på

området erhålla efterföljare. Behofvet af ett större antal prisklasser torde i

någon mån redan gjort sig gällande. 10 stycken sådana klasser skulle dock

sannolikt vara tillfyllest med exempelvis följande grundpris i öre pr kbm.:

15, 18, 22, 26, 31, 37, 44, 53, 64, 77. Den lägsta klassen skulle afse

diken i ren torf med tillfälle till torfflottning, hvarför någon förhöjning af

a-priset för större djup icke borde göras i denna klass.

I fråga om dikesnätets kartläggning må antecknas, att både kompass-

mätning och mätning med distanstub äro brukliga å såväl statsskogarna som

å de Kempeska domänerna. Å sistnämnda skogar utföres denna kartläggning

till en del af skogselever, under det att inom åtminstone ett af de tre distrikten

dikesnätet inlägges efter ögonmått på förefinthga skogskartor. Detta utföres

af samma faktorer, som verkställa stakningen och har befunnits lämna nöj-

aktiga resultat. — Då pålning i affattningslinjerna på förut beskrifvet sätt ägt

rum, kan dikesnätet med fördel inmätas medelst kompassbricka med afifatt-

ningspålarna som utgångspunkter. För en dylik inmätning af dikesnätet fordras

icke särskild utbildning, och arbetet kan bekvämt kontrolleras medelst den i

hvarje fall erforderliga sträckmätningen af dikeslinjerna.

I betraktande af att dikningens framtida verkan i hög grad är beroende

af en väl anordnad dikesförläggning, torde af det anförda framgå, att vid

planläggningen af dikningsföretagen icke får saknas en högre fackutbildning.

Sedan emellertid dikesförläggningen i sina hufvuddrag bestämts, exempelvis

efter affattning af torfmarken i enUghet med för statsskogarna beskrifven

metod, torde utan olägenhet kunna öfverlämnas åt en underordnad personal

att utstaka afloppsgrafvar samt i enklare fall laggdiken. Om dess arbete i

hvarje särskildt fall begränsas med hänsyn till de personliga förutsättningarna

samt i detalj kontrolleras, torde en dylik organisation medföra väsentliga

fördelar. Herrarna Kempe och staten synas härvid ha gått till motsatta ytter-

ligheter, de förra genom att lämna sina faktorer för mycket på egen hand,

den senare genom att ej alls för myrundersökningarna anställa en underord-

nad personal motsvarande dessa faktorer.
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Äfven i fråga om gräfningens utförande framhålles en del olikheter mellan

förfaringssättet å de Kempeska skogarne och statsskogarne.

Sålunda bortsättas de Kempeska gräfningsarbetena på ackord under hand,

medan för kronoparkerna auktionering är vanligare. Det förfaringssättet ställer

gifvetvis större kraf på kostnadsberäkningarna än det af staten använda, vid

hvilket det beräknade priset vanligen endast användes som ett korrektiv på
att arbetet ej öfverbetalas.

Som ett allmänt omdöme om själfva dikesgräfningen torde kunna sägas,

att större omsorg ägnats dikesjordens frånläggning och genomgräfning vid de

Kempeska dikningarua än vid kronoparksdikningar, under det att man å de

förra nedlagt mindre arbete på borttagandet af sten ur diket, än hvad som
vid de senare vanligen är fallet. Skillnaden i det förra afseendet torde bero

på den fullständigare tillsyn, som ägnas gräfningsarbetet å de Kempeska
skogarna af för ändamålet särskildt anställda faktorer, under det att den

senare skiljaktigheten syntes vara af principiell natur.

Ett omsorgsfullt borttagande af sten ur diket afser att förminska an-

ledningarna till fördämningar i dikena eller med andra ord att nedbringa

framtida kostnader för underhållet. Emellertid utgör stenarbetet det dyrbaraste

vid dikesgräfningen, och man kan däri spåra ett visst berättigande för staten

och den enskilde att följa skilda principer.

Tack vare Kemparnas mindre stränga fordringar på borttagandet af sten

hafva de oförfäradt gripit sig an med dikning äfven i betydligt stenig mark.

Hvad man uti ifrågavarande afseende torde böra sträfva efter är, att inom

de gränser, som arbetets egenskap af ackord medgifver, söka rätta bestäm-

melserna efter omständigheterna i hvarje särskildt fall. Sålunda bör å mycket

stenig mark medgifvas större frihet i fråga om stens kvarlämnande i diket,

enär det å sådan mark ändock är omöjligt att gräfva ett dike, som icke

relativt ofta kräfver tillsyn och rensning. A nästan stenfri mark åter bör

arbete icke sparas för bortskaffande af enstaka stenar, som kunna förorsaka

fördämningar. Äfven lutningsförhållandena böra härvid beaktas, i det att

diken med godt fall alltid bättre hålla sig rena än diken med dåligt fall.

Dessa synpunkter tillgodoses lämpligen på så sätt, att i gräfningstabellerna

angifvas, för hvilka diken afvikelser från de allmänna fordringarna på stens

borttagande må äga rum.

Afsyningen af dikena såväl under arbetets fortgång, i och för successiva

utbetalningar af ackordsumman, som ock den slutliga, utföras å bolagets

skogar af faktorer, å statsskogarna af dikningsledaren. Då afsyningarna i

intet hänseende kräfva forstlig utbildning, utan i regel skulle kunna utföras

af hvar och en, som visat sig i stånd att fullgöra ett större gräfningsbeting,

och å andra sidan staten skulle äga samma garantier för gräfningsbetingens

rätta utförande om blott slutafsyningarna utfördes af jägmästaren, så anses en

fördelning af arbetet med afsyningarna mellan de vid dikningen anställda

jägmästarna och en underordnad personal såsom obetingadt lämplig. Om
åt dessa underordnade icke anses böra anförtros handhafvandet af medel för

gräfningarnas likvidering, hvilket dock i sådana fall, där afsynaren är hem-

mansägare eller ställer borgen för omhänderhafda medel utan risk skulle

kunna göras, kunde likviderna utan olägenhet lämnas postledes af diknings-

ledaren efter afsynarens anmälan. —
De allmänna synpunkter som slutligen andragas beträffande statens
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skogsdikningar utmynna i tvenne önskemål: dikningens bedrifvande i större

skala samt en fastare och mer utvecklad organisation af dikningspersonalen.

För att belysa behofvet af en mera forcerad afdikning å kronoparkerna

i Norrland och Dalarne göres ett försök till beräkning af den areal, som för

närvarande bör dikas å dessa parker.

Man har härvid tänkt sig en linje längs det inre af Norrland så dragen,

att väster om densamma belägna kronoparker på grund af de där nedsatta

betingelserna för skogsvegetationen icke borde göras till föremål för skogs-

dikningar. Af parkerna nedanför denna gräns hafva därjämte uteslutits sådana

som äro belägna i folkfattiga trakter och sakna kommunikationer. Af de 5

nordligaste distriktens 4V4 i^iiHion hektar kronoparker återstå efter denna

reduktion endast 2,508,973 hektar. Häraf utgöres 739,028 hektar af impe-

diment. Från denna areal afdrages en tredjedel för andra impediment än

myrar, hvilkas sammanlagda ytvidd sålunda skulle utgöra 492,685 hektar eller

20 "4 af totalarealen.

Af denna totala myrareal beräknas 2/, eller 328,457 hektar

vara lämpliga för torrläggning i och för skogsbörd. Härtill

lägges vidare arealen af den försumpade skogsmark, som

bör förbättras genom afdikning, beräknad till minst 176,120 »

Den kronoparksareal, som för närvarande bör afdikas i de 5

nordliga distrikten, skulle alltså utgöra 504,577 hektar

eller i rundt tal Ya million hektar.

Med en kostnad af 30 kronor pr hektar skulle företaget komma att kosta

15 millioner kronor eller för utförande under 30 år 500,000 kronor årligen.

Motsvarande anslag utgår nu med endast 150,000 kronor årligen.

Beträffande den hastighet, hvarmed ett dylikt företag borde bedrifvas,

framhålles, att man därvid gifvetvis måste taga tillgången på arbetskrafter i

orterna med i räkningen. Men ville man å ena sidan undvika en forcering,

som skulle nödvändiggöra höjandet af arbetspriset öfver det normala, måste

man å andra sidan beakta, att ett arbete sådant som gräfning i sankmarker

på grund af dess orenhet och hälsovåda alltid i en framtid vid tillgång äfven

på andra skogsarbeten under sommaren måste betalas afsevärdt högre än

dessa. Erfarenheten från landets sydligare delar bestyrkte detta.

I fråga om den nuvarande organisationen af dikningskåren framhålles,

att densamma icke är ägnad att utveckla och bevara fackskickligheten på

området. Staten hade dock i detta afseende vidtgående förpliktelser. Såväl

en enhetlig effektiv öfverledning som en underordnad personal för den ome-

delbara tillsynen vid gräfningarna och såsom jägmästarnas biträden vid

undersökningarna saknades. Äfven vore systemet med dikningsjägmästarnas

anställning som extra tjänstemän förkastligt ur den angifna synpunkten.

U. L.
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Skogsskötsel.

A. XIITPOBO. Kl. Bonpocy o cv^LÖi .fvöpoBT, cpeAHefi Pocciii. (.T. }K.

1908, B. 1.)

A. HITROVO. Ekskogarnas öde i mellersta Ryssland. (L. J. igo8, h. i.)

Författaren polemiserar mot uppfattningen att ekens utträngande af gra-

nen skulle betingas af dessa trädslags olika Ijusbehof, stödande sig härvidlag

på iakttagelser han gjort i Kasanska ekskogsgebitet på Wolgas bergsstrand

(högra strand).

Han franihåller, att eken i dessa trakter icke utträngts af granen eller sil)iriska

silfvergranen, och att ekens naturliga för)'ngring öfverhufvud lyckas rätt väl.

Betingelser för granens trefnad förefinnas endast i dalsänkorna på alknialjord.

Förf. anser, att förekomsten af de skilda trädslagen på en viss trakt ej

betingas enbart af deras förhållande till ljuset utan äfven af andra biologiska

egenskaper hos trädslaget samt människans inflytande. Ifrågavarande trak-

ters omedelbara närhet till det mellanryska svartmyllebältet och däraf här-

flytande äldre kultur försvårar öfver hufvud forskningen af de skilda skogs-

formernas biologi.

De högstammiga ekskogarna i mellersta Ryssland kunna hänföras till

följande hufvudtyper:

eköfverståndare med uttorkande krona utan mellan- och underbestånd,

markvegetationen bilda hufvudsakligast Agrostis alba och A. vulgaris;

eköfverståndare med underbestånd af Corylus avellana, markvegeta-

tion: Asperula odorata, Mercurialis perennis, Asarum Europaeum, Stellaria

Holostea, Aegopodium Podagraria;

öfverbestånd af gamla ekar med väl utvecklade kronor, mellanbestånd

af lönn (Acer platanoides) och alm (Ulmus montana'» samt ställvis lind (Tilia

parvifolia); i underbeståndet ingå lind och hägg, markvegetation: Asperula

odorata, Stellaria Holostea, Aegopodium Podagraria, Mercurialis perennis, Pul-

monaria officinalis, Polystichum Filix mas, Asarum Europaeum, Equisetum

pratense, Viola mirabilis, Polygonatum multiflorum, Aconitum septentrionale,

Glechoma hederacea. Orobus vernus, Paris quadrifolia, Geum urbanum,

Ranunculus cassubicus, Stachys silvatica, Milium effusum.

På lergrund är Struthiopteris Germanica öfvervägande.

Uppkomsten af bestånd af de två förstnämnda typerna tillskrifver för

människans och förnämligast skogsarbetets inflytande.
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Följer så förklaring öfver frånvaron af vissa åldersklasser. Förf. söker

orsaken härtill i historiska förhållanden. Sålunda förklaras till exempel från-

varon af loo— i20-åriga ekskogar af detta trädslags forcerade afverkning

under Katharina II:s regeringstid.

Förf. anser det icke vara bevisadt, att ekskogens naturliga föryngring

öfver hufvud ej lyckas. Han medger dock, att den mångenstädes omöjlig-

göras på grund af skogsbetet. Om hösten, då första snön fallit, och de

mörkbruna bladen afteckna sig mot den hvita fonden, göra beteskreaturen

stor skada på de unga ektelningarna.

Under senaste 7 åren hafva betydande ekkulturer under det utglesnade

eköfverbeståndet verkställts, hvarvid kulturytorna ingärdadts. Härvid har det

visat sig, att på dylika ingärdade områden uppkommit lifskraftig naturlig

föryngring af ek. De genom kultur uppdragna plantorna äro betydligt sva-

gare och mera frostömma samt skadas ständigt af haren. S. A. S.

H. APH,I,T1). Kl. xapaHTepHCTfiKi .incTBeHHHiHtixt ji^cobt. CaypcKH-L

rop-L. (Ä. 'Å\. 1908, B. 1.)

1. ARNDT. Lärkträdsskogarna på Sauriska bergen. (L. /., igo8, h. i).

Skog förekommer blott på norra sluttningen af de högre belägna bergs-

terrasserna, hvarvid den utgöres af rena lärkträdsbestånd (Larix sibirica).

Lärkträdet, som intager 15,%' af Sauriska bergens yta, bildar dock ej större

sammanhängande skogskomplex.

Lärkträdet sträfvar uppåt bergen och inkräktar nya högre belägna trakter,

hvarför den äfven måste anses som en af trädvegetationens pioniärer i dessa

trakter.

Lärkträdet i spåren följa sedan mindre Ijusbehöfvande trädslag.

Mångenstädes intager aspen lärkens plats.

På de närbelägna Altaibergens utsprång, hvarest trädvegetationen är af

äldre datum än på Sauriska bergen, intränger sibiriska silfvergranen i lärk-

trädsbeståndet och uttränger småningom lärkträdet. -i". A. S.

Skogszoologié

VIARDIN LOUIS. Invasions dMnsectes et de cryptogames. Extension

aux förets de la loi der 24 decembre 1888. Rev. n:o 7, 1908.

Ofvanstående uppsats gör anspråk vår uppmärksamhet mindre genom
sitt faktiska innehåll än genom de allmänna reflexioner, som kunna anknytas

vid densamma.
Författaren omtalar i största korthet, hurusom under de senare åren

flera arter barkborrar (Tomicus typographus, chalcographus, bidens m. fl.) och

snytbaggar (Pissodes) anställt stora härjningar i franska Vogesernas skogar.

Vederbörande skogstjänstemän ha gjort, hvad som göras kan, för att be-

kämpa insekterna, men förgäfves. Större delen af skogsmarken är nämligen

i enskild ägo, och flertalet privata skogsägare vilja ej underkasta sig det arbete

och de uppoffringar, hvarförutan en framgångsrik kamp mot det onda är otänkbar.

Med anledning häraf samt med erinran om äldre svåra barkborrhärj-

ningar framhåller Viardin önskvärdheten, för att ej säga nödvändigheten af en

lag, genom hvilken franska staten blefve i stånd att till det allmännas bästa

förpliktiga äfven privatpersoner att på sätt, som i hvarje särskildt fall kunde

kräfvas, på egen mark deltaga i bekämpandet af skogens farsoter.
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Hvad Frankrike vidkommer, borde ett sådant steg inom lagstiftningen

vara lätt nog, enär redan förut, genom lag af den 24 december 18 SS, lik-

nande bestämmelser gälla för kampen mot landtbrukets farliga fiender, såväl

inom växt- som djurriket.

Lagar rörande enskilds skyldighet att i trängande fall deltaga i bekäm-
pandet af skogens skadeinsekter finnas redan i Bayern. Wiirttemberg, Baden
och Sachsen.

Det har förut i denna tidskrift framhållits, att jämsides med skogsbru-

kets utveckling till större intensitet ökas jämväl de faror, som från vissa or-

ganismers sida, insekters såväl som svampars, hota detsamma. Redan nu
må därför det spörjsmålet framkastas, huruvida ej äfven inom vårt land en
lagstiftning i angifven riktning vore gagnelig.

Händelser sådana som nunnehärjningen vid Vira åren iSgS— 1901, tall-

spinnarens uppträdande i Värmland åren 1903— IQ04 samt senast den ame-
rikanska krusbärsmjöldaggens invasion visa — hvad man för öfrigt fått erfara

i alla tider — att hvarken vårt skogsbruk, landtbruk eller vår trädgårds-

skötsel gå fria från organiska farsoter. Vi torde göra klokt uti att på för-

hand öfvertänka och lagligen ordna de rättsfrågor, hvilka vid en större sådan

härjning hastigt nog kunna trängas i förgrunden och kräfva omedelbar lös-

ning. Att frågan rörande statens och privatmannens samverkan vid bekäm-
pande af skogsfarsot ej blef mera komplicerad, än som skedde vid de nämnda
små härjningarna på Kolmorden och i Värmland, berodde väl mera af rena

tillfälligheter än af sakens egen natur. Huruvida ett kraftigare och mera
likformigt ingripande, än hvad som nu kunnat åstadkommas, varit af nöden
för den amerikanska mjöldaggens bekämpande, är en fråga, som ännu står

helt öppen.

Då intresset för ekonomisk lagstiftning i allmänhet och skogslagstiftning

i synnerhet för närvarande väl är större än kanske någonsin förr, samt det

allmännas kraf gent emot den enskilde i flera andra frågor, som röra sko-

gen, med framgång häfdats. synes tiden redan nu vara mogen för en

»skyddslag» i omskrifven riktning. £. ir.

FRIEDRICH, J- Fang=Autoniat fur Nachtfalter. f C./, d. g. F., looS. häft.i.i

I en liten, af 3: ne illustrationer förtydligad uppsats, redogör författaren

för en af honom själf konstruerad fångstapparat för nattfjärilar.

Apparaten grundar sig på det välkända förhållandet, att nattfjärilarna

lockas af ljus. Af denna anledning svärma de t. ex. gärna utanför ett upp-

lyst fönster och slå ofta till på rutan. Friedrichs tangstapparat består af en

upprättstående, omkr. ^
, m. hög och tämligen vid cylinder eller trumma,

hvars väggar diffust genomsläppa ljuset från en inuti cylindern placerad,

mindre lampa. Cylindern kringvrides sakta af ett urverk, hvarvid en hän-

gande tyngd, enklast en vanlig sten, tjänstgör som drifkraft. Vid ena sidan

af cylindern står en mot denna öppen låda. Afståndet mellan lådan och

cylindern är så afpassadt, att en mindre del af cylinderns buktiga sida når

in i lådan. När cylindern kringvrides, sättes samtidigt ett i lådan befintligt,

fläktliknande hjul i rörelse. Då en fjäril slår till på den mattlysande cylin-

dern, föres han sålunda sakta in mot lådan och gripes där af fläkthjulet

samt kastas ned i en säck, som står i förbindelse med lådan. Då apparaten

arbetar, måste den vara höjd ett stycke öfver marken, ställes därför lämp-
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ligen på ett enkelt bord eller ställ, under hvilket draglodet och säcken

hänga ned.

Konstruktören framhåller helt naturligt apparatens stora användbarhet
såväl föl den faunistiskt intresserade fjärilssamlaren som ock för den prak-

tiske skogsmannen eller trädgårdsodlaren. Som exempel på apparatens för-

måga af massfångst anföres att vid en nunnehärjning i eu apparat och på
en enda natt — visserligen under fjärilarnas svärmningstid — fångades

bortåt 40,000 exemplar. Äfven för bekämpande af frostfjäriln hoppas Fried-

rich, att hans apparat skall visa sig ändamålsenlig.

Apparaten uppgifves vara anmäld till patent och torde, om den öfver-

hufvud taget ännu är saluförd, endast stå att erhålla genom konstruktören,

K. Hofrat m. m. J. Friedrich, Mariabrunn, Hadersdorf-Weidlingau bei Wien,

Österrike. E. JV.

KNAUER, FR. Zur Lösung des Vogeizugproblems. fC. /. </. g. F.,

igo8, käft. I.)

Knaurs uppsats är endast ett sammanfattande referat af de hufvudre-

sultat, hvartill den framstående kroatiske ornithologen, prof. Marek, kommit
under långvariga iakttagelser öfver flyttfåglarnas vandringar. [Mareks egna
originaluppsatser i hithörande ämnen återfinnas i »Hundesport u. Jagd»
XIX, n:r 48 och 4g; »St. Hubertus» XXII, n:r 18; »A. Hugos Jagd-
zeitung» 48 Jahrg. n:r 10 samt »Ornitholog. Jahrbuch» XVII, h. 3— 6.]

Marek anser sig slutgiltigt ha bevisat det afgörande inflytande, som vä-

derleken har såväl på flyttfåglarnas rörelseriktning som ock på tiden för både
vår- och höststräckets begynnelse.

Sina kardinalsatser uttrycker han ungefär sålunda:

1

.

Orsaken till höststräckets början är att norrut barometerminima upp-

träda, hvilka skjutas fram mot söder. Omvändt orsakas vårsträcket af sub-

tropiska maxima, som förskjutas mot norr.

2. Fåglarna sträcka från trakter med högre lufttryck till trakter med
lägre och följa därunder vindriktningen.

3. De barometriska maxima och minima inverka på sträckets varaktig-

het och förlopp; ihållande högt lufttryck påskyndar detsamma, under det att

växlande väderlek vållar oregelbundenheter och afbrott.

4. Det inbördes läget af maxima och minima kan utöfva väsentligt in-

flytande på sträckriktningen; äfven smärre, lokala väderlekscentra kunna or-

saka tillfälliga, ur annan synpunkt oförklarliga afvikelser.

5. Barometerminima vintertid äro gynsamma för de fakultativa flytt-

fåglarnas öfvervintring.

Mareks åsikter om fågelsträckets första uppkomst och de förändringar,

som detsamma genomgått efter istidens slut, stödja sig helt naturligt icke på
fakta af samma beviskraft som de ofvan anförda direkta iakttagelserna och

torde ha mindre intresse för svenska läsare.

Skulle däremot det nära samband mellan väderlek och fågelsträck, som
M. förfäktar, verkligen äfven i vårt land förefinnas, borde detta förhållande

i viss mån kunna praktiskt utnyttjas. Våra sträckfågelsjägare borde i så fall

icke försumma att studera de meteorologiska underrättelserna, inklusive synop-

iska kartor, samt därefter rätta sina jaktutflykter. £. W.
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SKOGSADMINISTRATIONEN.

Domänstyrelsens och skogsstatens lönereglering.

Den 31 mars I908 var en betydelsefull dag för svenska skogsstaten.

Riksdagen beviljade nämligen då den så länge väntade och efterlängtade

löneförhöjningen. I hopp att det skall intressera skogsstatens tjänstemän att

taga del af den i Riksdagen förda diskussionen i denna fråga, återgifves den-

samma här fullständigt, såsom i fjol skedde beträffande Vadsbore virs delning.

Domänstyrelsen.

I en den 7 februari 1908 aflåten proposition, n:o 39, hade Kungl. Maj:t, under
åberopande af bilagdt utdrag af statsrådsprotokollet öfver jordbruksäreuden för samma
dag, föreslagit Riksdagen, bland annat, att godkänna ett vid propositionen fogadt
förslag till aflöningsstat för domänstyreisen att tillämpas från och med år 1909.

I sammanhang med ifrågavarande proposition hade statsutskottet till behandling
förehaft en af herr Jolian E. Ekman i Andra Kammaren väckt motion, n:o 40, däri
föreslagits, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl.
Majit täcktes efter skedd utredning snarast möjligt förelägga Riksdagen förslag till

sådan omorganisation af kungl. domänstyrelsen, att densamma måtte tillföras största
möjliga sakkunskap i fråga om afsättningen af produkter ur kronans skogsegen-
domar, och äfven i öfrigt en mera modernt affärsmässig skötsel af nämnda afsättning
möjliggöras.

Utskottet hade i nu föredragna moment hemställt, att Riksdagen, med bifall

till Kungl. Maj:ts i propositionen n:o 39 framlagda förslag och med afslag å herr
Ekmans ofvannämnda motion, måtte godkänna följande aflöningsstat för domän-
styrelsen :

Generaldirektören o. chefen arfv

I byråchef

5 byråchefer

I ombudsman och fiskal

i:a gradens tjänsteman

i:a gradens tjänstemän

förste vaktmästare

vaktmästare

1

8

I

I

I »

Till arfvoden åt amanuenser och

biträden samt för byggnadspla-
ners granskning, flitpenningar

ät extra tjänstemän och extra

I vaktmästare, vikariatersättning

samt tryckningskostnader

I

Summa kronor

Anm. Därest vaktmästare i sådan egenskap
kvarstår, ortstillägg ej till honom utgå,

K r o n o r

Lön

Tjänst-

görings ,
-. --

I
c^^„^,,^^

pen-
1 tillagg

Orts-

000) 2,500
000 12,500

6oo| 1,800

200
600

900
700
700

1,500

12,000

450
350
350

— 15,000

600 S.ioo

3,000! 40,500

400| 5,800

300 4,000
2,400 32,000

150I 1,500
150' 1,200

150 1,200

53,700

/Efter s år kan lönen höjas

\ med 600 kronor
/Efter 5 år kan lunen höjas
' med 500 kr. och efter lo

\ är med ytterligare 500 kr

Etter 5 år kan lönen höja';

med 500 kr., efter 10 år

med ytterligare 500 kr.

och efier 15 år med än
ytterligare 500 kronor.

/Efter 5 år kan lönen höjas

\ med 100 kronor.

-i — —
j 163,000

åtnjuter fri bostad samt bränsle, skall, sä länge denna förmån
äfvensora å lönen afdragas 100 kronor årligen.
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Vid momentet hade reservation anförts af, bland andra,

herr / lJ'ifk, som ansett, att utskottet bort hemställa, att Riksdagen, med an-

ledning af Kungl. Maj:ts i propositionen n;o 30 framlagda förslag och med afslag

å herr Ekmans i ämnet väckta motion, måtte

a) godkänna följande aflöningsstat för domänstyrelsen:

Generaldirektören och chefen 9,000

Kronor

Tjänstgö-j
Q^j^

Lön lrmgspen-|

ningar
1

'^

Summa

4,500 1,500 15,000

Summa kronor —
i
16^,000

af herrar vice talmannen Pehrson, Sjö, Nyländer, Odgvist. Wikhmd, Pehrsson,

i Åkarp, Enithén och Ödman, hvilka ansett, att utskottet bort hemställa, att Riks-

dagen, med anledning af Kungl. Maj:ts uti ifrågavarande proposition framlagda

förslag och med afslag å herr Ekmans i Göteborg ofvannämnda motion måtte

a) godkänna följande aflöningsstat för domänstyrelsen:

7,000 1,000Generaldirektören och chefen

Summa kronor 1

— —
,

—
| 159,000

e) i riksstaten uppföra anslaget till domänstyrelsen, nu 94,000 kronor, med
ett med 65,000 kronor lill 159,000 kronor förhöjd belopp.

herrar K. Starbäck, D. Persson och E. Hammarlund, hvilka ansett, att ut-

skottet bort hemställa, att Riksdagen med afslag å Kungl. Maj:ts proposition

n:o 39 måtte godkänna följande aflöningsstat:

I generaldirektör och chef

Jordhruksafdelningen.

I föredragande byråchef

I •" "

I notarie

1 dito

Skogsafdelningen.

föredragande byråchefer

notarier

bokhållare

revisor

ombudsman och fiskal

registrator och aktuarie

förste vaktmästare

vaktmästare

'Jill arfvoden åt amanuenser och biträden samt för

byggnadsplaners granskning, flitpenningar åt

extra tjänstemän och extra vaktmästare, vikariats-

ersättning samt tryckningskostnader

7,000

5,000

5,000

2,200

2,200

15,000

4,400
2,200

2,200

2,200

2,200

900
700
700

3,000

2,500

2,500

1,500

1,500

7.500

3,000

1,500

1,500

1,500

1,500

450
350
350

600
600

300
300

i,Soo

600

300
300
300
300
150
150

150

11,000

8,100

8,100

4,000

4,000

24,300
8,000

4,000

4,000

4,000

4,000

1,500

1,200

1,200

53,700

Summa kronor I
— 141,100

Ålderstillägg -- utskottets förslag.



DOMÄNSTVRELSENS OMORGANISATION'. 263

Första Kammaren.

Vid ärendets behandling i denna kammare yttrade:

Herr Wijk. Ivar: Herr grefve och talman, mina herrar! Statsutskottet har
tillstyrkt den kungl. propositionen äfven därutinnan att aflöningen till chefen för
doniäustyrelsen skall utgå i form af arfvode. Det synes mig emellertid som om man
icke bör frångå den vanliga aflöningsformen utan att särskilda omständigheter på-
kalla det. Vid föregående års riksdag fastslogs beträffande cheferna för järnvägs-
styrelsen och telegrafstyrelsen, att deras ersättning skulle utgå i form af arf\-ode.

men det var ett helt annat förhållande än beträffande domänst^-relsen. Vid dessa
verk tillsattes sous-chef och sakkunnige, och det kan icke nekas, att jämvägsstvrel-
sen och telegrafverket med sin industriella verksamhet och med sina högst afsevärda
inköp af materiel stå i ett annat förhållande än domänstyrelsen. Jag kan således
icke finna, att det är skäl att frångå den vanliga aflöningsformen, och detta äfven
ur pensionssynpunkten. Jag ber att få yrka bifall till min reservation.

Herr statsrådet Petersson, Alfred; Gentemot hvad den siste ärade talaren sade
ber jag endast få nämna, att när jag hade att föreslå Kungl. Maj:t det lönebelopp,
som var afsedt för chefen för domänstyrelsen, hade jag att taga under öfvervägande.
huruvida denna chefspost lämpligen vore att hänföra till chefsbefattningar \-id van-
liga administrativa ämbetsverk, exempelvis statskontoret, för hvilket lönereglering
fastställdes vid sistlidne riksdag eller kanske hellre och närmare vore att jämföra
med kommunikationsverken, hvilkas chefers löner också bestämdes vid sistlidne riks-

dag. För min del kan jag icke finna annat än att chefsposten för domänstyrelsen
har större likhet med och är närmare att jämföra med motsvarande post vid just
dessa båda stora affärsverk, telegrafstyrelsen och järnvägsstyrelsen, än vid ett af våra
vanliga administrativa verk. Man bör väl icke förbise att här är ett förvaltnings-

område som är ett af de allra största. Alla statsskogar och kronodomäner bilda ju
tillsammans en egendom, som uppgår till ett värde af ett hundratal millioner i

taxeringsvärde och är af ganska omfattande areal. Att här är bruk för iniativkraft

och praktisk läggning, och att en person med dessa förutsättningar snarare behöfves
och är lämpad för denna befattning än en på den vanliga ämbetsmannavägen sko-

lad, torde vara tämligen uppenbart. Däraf kom ock, att man ansåg, att lönen borde
föreslås till ett belopp af 15,000 kronor i enlighet med hvad löneregleringskommitten
föreslagit. Men af detta följde också, att man ansåg lämpUgt, att denna chefsbe-

fattning i andra afseenden jämställdes med cheferna för kommunikalionsverken,
bland annat därutinnan att, om man fått en person, som af en eller annan anledning
visade sig mindre lämplig för platsen, denna plats i alla fall vore så viktig, att man
icke där borde bibehålla en sådan person, och därför ville man ordna så, att större

möjhghet till ombyte bereddes domänstyrelsen. Jag hoppas, att kammaren skall

finna en sådan tankegång och en sådan anordning fullt korrekt och riktig.

Herr Bergström: Kungl. Maj:t har i sin proposition n:o 39 föreslagit och stats-

utskottet nu tillstyrkt en lönereglering för domänst}.-relsen, under förutsättning af

vissa förändringar i dess sammansättning. Det har visserligen sagts under öfver-

läggniugarna i statsutskottet, att dessa förändringar ej få betraktas som någon om-
organisation och lägga hinder i vägen för en redan nu välbehöflig och tidsenlig

sådan af långt mer omfattande beskaffenhet utan endast som en tillfällig arbetshjälp,

men anhåller jag att här ytterligare få betona detta.

Med den betydliga utsträckning, statsdomänerna ha, och med de omfattande

insikter, som deras ekonomiska handhafvande kräfver och som af jordbruksministern

nyss framhållits, bör det väl vara klart för enhvar, till och med utan särskild sak-

kännedom, att det knappast kan ligga inom en människas förmåga att tillfredsstäl-

lande leda ens den ekonomiska förvaltningen af statens domäner och hvad som står

i oundgängligt sammanhang med denna, ännu mindre att framgångsrikt därjämte

syssla med så många oHkartade bestyr, som ligga utom detta område och nu till-

höra domäustyrelsen. Här om någonsin är en verklig omorganisation af trängande

behof, en omorganisation i samma riktning, som på sista tiden försiggått inom andra

statens förvaltningsgrenar, där det rör stora ekonomiska intressen.

Knappast någon annan än chefen för domänstyrelsen själf kan känna arbetets

beskaffenhet och börda i ledningen. Ingen är sålunda närmare till att framlägga

förslag om förändringar. Men huru mänga, som ej vilja eller kunna inse att de

fordringar, hvilka nu måste ställas på hans arbetsförmåga och insikter för blott den
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ekonomiska förvaltningen, väsentligt torde öfverstiga dem som förut krafts för den
mera mångsidiga verksamheten, skulle ej då vilja tolka en dylik framställning som
en inkompetensförklaring från hans sida. Redan detta bevisar behofvet af en för-

ändring.

En lönereglering nu bör sålunda icke få stå hindrande i vägen för en snar
och effektiv omorganisation af domänst\'relsen, äfven om förslag därtill kommer från

annat håll, en omorganisation, som inskränker dess åliggande till blott förvaltningen

af statens domäner med hvad därtill hörer, men som också på samma gång ut-

sträcker dess befogenhet med afseende å densamma på ett sätt, som möjliggör ett

fullt och allsidigt tillgodoseende af statens ekonomiska intressen.

All befattning med enskilda skogar och allmänningar, med skogsläroverken,

med den allmänna jaktvården, med besvärsmål som ej tillhöra fön"altningen samt
med länens skogsvårdsstyrelser synes lämpligen böra kunna vippdragas åt en sär-

skild — säg: skogsöfverstyrelse, sorterande direkt under jordbruksministern och be-

stående dels af från domänstyrelsen öfverflyttade tjänstemän, dels af skogsinstitutets

lärarekår, och således utan nya tjänstemän eller afsevärdt ökad kostnad för staten.

Enligt mitt förmenande kunna de förluster, som den nuvarande organisationen
tillskyndar staten, räknas i millioner kronor årligen, ej minst beroende af det ansvar,

domänstyrelsen har gentemot teoretiska och ämbetsmanna-spörsmål, som lägga hin-

der i vägen för en genomträngande och praktisk blick på de ekonomiska frågorna.

Häri ligger dock ingen misstro mot domänstyrelsens vare sig arbetsamhet, sakkun-
skap eller förmåga, och jag vill särskildt med anledning af herr Ekmans motion
uttala min fulla tilltro till all den affärskompetens, som nu är för styrelsen af be-

hofvet påkallad. Det är endast mot det icke nödvändiga mångsyssleriet jag velat

inlägga bestämd gensaga, då statens ekonomiska intressen därigenom afsevärdt måste
blifva åsidosatta.

Då utskottet icke uttalat sig mot en dylik uppfattning och då det är af stor

betydelse att till det viktiga verksamhetsfält, som här är i fråga, kunna draga dug-
liga krafter, anser jag mig böra yrka bifall till utskottets förslag.

Herr Falilcn: Vid genomläsande af föreliggande betänkande har jag icke kun-
nat finna annat än att reservanterna, herrar Starbäck, Daniel Persson och Hammar-
lund, förebragt talande skäl för sin mening, att en omgestaltning af domänstyrelsen
icke bör nu företagas. Om å ena sidan genom vissa åtgärder domänstyrelsens ar-

betsbörda kommer att lindras — och detta skall väl ske icke blott genom att sty-

relsen befrias från uppsikten öfver skogsundervisningen utan ock genom den vid-

gade befogenhet, som är afsedd att beredas öfverjägmästarne, och å den andra
en utredning i ärenden, hvilka ovillkorligen måste anses på ett intimt sätt beröra
domänstyrelsen, blifvit begynt, men icke slutförd, så kan det väl icke anses annat
än lämpligt att afvakta resultaten häraf, innan en ny organisation för ämbetsverket
fastslås.

Jag tviflar icke på att domänstyrelsens arbetsbörda är stor, äfven om endast

antalet ärenden icke är tillräckligt material för att grunda en iippfattning i denna
fråga. Och det kan ju till äfventyrs vara möjligt, att ärendenas eller målens antal

skulle kunna genom mera praktiska arbetsmetoder i någon mån nedbringas — det

vet jag emellertid icke, och vågar naturligtvis då icke med bestämdhet yttra mig
därom. Men äfven om arbetsbördan är stor, så borde det väl icke vara omöjhgt att

kunna komma öfver ett eller annat år, till dess att närmare utredningar föreligga

färdiga. Det är dock att bemärka, hurusom knappast något ämbetsverk har sig an-

förtrodda så ofantligt stora ekonomiska statsintressen som domänstyrelsen. Hvarför

skulle då icke en noggrann utredning rörande verkets organisation anses önskvärd
och erforderlig?

Jag kan i detta sammanhang icke underlåta att framhålla, hurusom behofvet

af utökning af arbetskrafterna inom skogsstaten säkerligen är lika kännbart, ja ännu
kännbarare än hos domänstyrelsen. Det är ett länge öfverklagadt förhållande, att

personalen ute på reviren icke är tillräcklig. Sistlidet år framhölls detta i statsverks-

propositionen, om jag icke missminner mig, men någon framställning om inrättande

af nva tjänster göres nu icke. Det ser ut som om Kungl. Maj:t i detta hänseende
upptagit löneregleringskommitténs resonemang. Kommittén säger nämligen, att då
frågan om skogarnas rentabilitet ligger utanför kommitténs uppdrag, och denna fråga

redan i annan ordning är föremål för Kungl. Maj:ts pröfning, har kommittén funnit

sig icke böra inlåta sig på frågan om förändrad organisation af skogsstaten. Detta
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resoneuiaug hade med samma skäl kunnat föras beträffande organisationen af do-
mänstyrelsen.

Under sista tiden har en önskan gjort sig gällande att tillföra statens så att

säga affärsförvaltande verk så mycket som möjligt af praktisk erfarenhet och skick-

lighet. Så har skett i fråga om t. ex. telegrafstyrelsen och järnvägsstyrelsen. Är
praktisk erfarenhet och sakkunskap någonsin påkallad, så svnes det mig vara inom
domänstyrelsen, som i sin verksamhet mer än andra ämbetsverk måste vara i så godt
som oafbruten kontakt med affärsvärlden. — Löneregleringskommittén säger ock att

statens skogsförvaltning blifvit en så omfattande och viktig anar, att vid besättande
af chefsplatsen för densamma först måste göra sig gällande den synpunkten att ve-

derbörande lämpade sig som affärsledare. Ungefär samma tanke har förauledt en
motionär i Andra Kammaren, herr Johan E. Ekman, att hemställa »att Riksdagen
måtte i skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. Maj:t täcktes efter skedd ut-

redning snarast möjligt förelägga Riksdagen förslag till sådan omorganisation af

kungl. domänstyrelsen, att densamma måtte tillföras största möjliga sakkunskap i

fråga om afsättningen af produkter ur kronans skogsegendomar, och äfven i öfrigt

en mera modernt affärsmässig skötsel af nämnda afsättning möjliggöras-v
Denna motion har dock tyvärr icke vunnit statsutskottets bifall. Enligt ut-

skottets mening skulle nämligen Kungl. Maj:ts förslag till omorganisation af domäu-
stvrelsen uppfylla de önskemål motionären uttalat. Och särskildt framhåller utskottet,

att de af motionären framställda anmärkningarna rörande sättet för försäljning af

virke icke synts utskottet befogade. Det kan vara möjligt att så är — och i alla

händelser är det svårt att närmare inlåta sig i detalj på detta spörsmål. Men nog
vill det synas, som om åtskilligt af hvad^ motionären anfört kan ge stöd åt det an-

tagandet att icke allt är ordnadt på allra bästa sätt. En sådan uppfattning tror jag

ock. att man påträffar mångenstädes ute i landet. Detta kan ju heller icke väcka
förvåning. Ingen kan väl begära, att domänstyrelsens chef skall kunna motsvara
alla de kraf man velat ställa på honom —

- att han skall vara jordbrukskunnig, forst-

ligt bildad och affärsbildad. Hvad det sista angår, synes det som om man ansett,

att detta kraf skulle kunna hufvudsakligen tillgodoses genom underlydandes kom-
petens. Men detta tror jag icke är riktigt. Det är nog hos ledningen all kompetens
och all erfarenhet måste samla sig. Och då denna mångskiftande erfarenhet icke

är möjlig att finna hos en enda person, så synes det mig, att densamma måste på
ett eller annat sätt kompletteras från honom närstående håll. Det nu föreliggande

organisationsförslaget synes mig icke tillfredsställande tillgodose detta önskemål.

Tag slutar med hvad jag började med, nämligen att ansluta mig till den re-

servation, som afgifvits af herrar Starbäck, Daniel Persson och Hammarlund. Vis-

serligen beklagar jag, att reservanterna icke föreslagit lönen för domänstyrelsens

chef till de begärda 15,000 kronor, hvilket enligt min mening icke är för högt, och

det framgår af hvad jag förr haft äran yttra, att jag naturligtvis i denna del af re-

servationen tar fullkomligt afstånd från motiveringen, hvilken synes mig hvila på en

fullkomligt oriktig förutsättning. Men då jag med hänsyn till frågans ofantliga vikt

icke kan biträda statsutskottets utlåtande, så har jag, i det läge frågan nu har, icke

någon annan utväg än att ansluta mig till reservationen i dess helhet och jag yrkar

alltså bifall till densamma.

Herr Wijk. Ivar: Jag skall endast be att få göra ett yrkande till komplettering

af min reservation i så måtto, att efter aflöningsstaten tillägges den i utskottets för-

slag förekommande anmärkningen: Därest vaktmästare i sådan egenskap åtnjuter

fri bostad samt bränsle, skall, så länge denna förmån kvarstår, ortstillägg ej till ho-

nom utgå äfvensom å lönen afdragas 100 kronor årligen.

Då jag emellertid har ordet, skall jag be att få säga några ord med anledning

af statsrådets och chefens för jordbruksdepartementet nyss fällda yttrande, att do-

mänstyrelsens verksamhet borde jämställas med kommunikationsverkens. Jag kan
visserligen erkänna detta, om man kunde tänka sig, att Riksdagen skulle slå in på
att anordna en förädUngsindustri uppe i Norrland, men jag tager för alldeles gifvet,

att Riksdagen aldrig kommer att göra detta. Den lilla förädlingsindustri, som fin-

nes i västra distriktet och kanske på ett eller ett par ställen Ull, torde nog skötas

af öfverjägmästarne. Om dessa, såsom hittills varit fallet, äro dugande män, och då

konmiittén tillstyrkt, att de skola få ytterligare befogenhet, hvilket äfven departe-

mentschefen, %nirjag minnas, instämt i, tror jag för min del, att detta aflöningssätt

med arfvode icke är nödvändigt.
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Grefve Hatnilton^ Raoul: Om jag hyser betänkligheter för att bifalla utskottets
hemställan i förevarande punkt, så härleder detta sig icke därifrån, att jag anser
lönestaten vara för högt tilltagen, utan snarare tvärtom. Min åsikt är, att vilja vi

hafva dugligt folk, så måste vi också betala dem; och det har med afseende å chefs-
platserna för t. ex. riksbanken och järnvägsstyrelsen visat sig att vi fattat ett lyck-
ligt beslut, då vi höjt lönen för dessa platser.

Mina betänkligheter grunda sig på fruktan för att, därest den omorganisation
som här föreslagits blifver beslutad, detta skulle kunna invagga Riksdagen i den
tron, att därmed är allt väl beställdt. Så är likväl enligt mitt förmenande ingalunda
förhållandet.

I allmänhet under vårt riksdagsarbete hafva vi visat oss kunna — såsom herr
Billing en gång sade — subtrahera och kanhända någon gång äfven addera. Där-
emot hafva vi icke ådagalagt någon vidare skicklighet, då det gällt att höja bär-
kraften hos våra skatteobjekt och väl vårda våra skattekällor. En af de förnämsta
skattekällor vi hafva är våra statsskogar, och jag tror att man lugnt kan påstå, att

de icke skötas så som de borde skötas, åtminstone icke i afseende å affärsmässighet
och den rent forstliga behandlingen.

Om man drager upp paralleller mellan Sveriges och Tysklands statsskogar,
hvilka, då man endast tager i betraktande deras prodiiktiva områden, äro i det när-
maste lika stora, så finner man, att Tysklands statsskogar gifva en årlig inkomst af

mellan 50 och 60 millioner kronor, under det att »Sveriges statsskogars årsinkomst
blott uppgår till S—9 millioner kronor.

Man kan härpå svara, att Tysklands skogar skötas på ett fullt forstligt sätt se-

dan snart 80 år, hvilket icke varit fallet med våra statsskogar. Häri ligger en san-
ning, men för att komma till ett godt resultat måste man snarast börja med en
rationell skogsskötsel. Största felet i skötseln af våra skogar är nog det som fram-
hållits i herr Ekmans motion, nämligen att vi hafva ett alltför byråkratiskt rege-

mente i stället för modernt, affärsdugligt sådant. Vidare böra vi också hafva till-

räckligt med folk för att sköta våra skogar. Jag tror att vi kunna säga, att vi hafva
en utmärkt kår af såväl jägmästare som också skogvaktare och kronojägare; hvad
deras duglighet och skicklighet beträffar är nog i allmänhet intet öfrigt att önska.

Man kan likväl icke begära att en kår på ett loo-tal jägmästare och 400 kronojägare
skall kunna sköta våra stora arealer och sköta dem lika bra som Tysklands mot-
svarande kår på 600 jägmästare och 4,000 kronojägare. Om vi vilja tänka på att få

inkomst af våra skogar, skola de skötas på ett intensivt sätt; och då behöfs det också
tillräckligt med folk för ändamålet.

Jag har endast velat framhålla detta, då det nu är fråga om att taga ett tupp-

fjät till omorganisation. Det måste betonas, att detta endast utgör första steget till

en fullständig omläggning af hela vår skogsvård, och det är att hoppas att snart

nog, sedan kommitterade slutat sitt arbete, vi få ett förslag till fullständig omorga-
nisation såväl af domänstyrelsen som också af vår skogsstat.

Grefve Wachtmeister, Fredrik: Jag kan, herr grefve och talman, icke annat än

sympati.sera med hvad de båda sista ärade talarne framhållit, då de uttryckt önsk-

värdheten af att få en fullt affärsmässig och en fullt god skötsel af Sveriges skogar.

Jag kan icke heller neka till att det finns saker därvidlag i den nuvarande organi-

sationen, som äro i behof af förbättring.

Då dessa båda talare emellertid såsom det viktigaste därvidlag hafva framhålUt

att personalen i bj-gderna, den egentliga skogspersonalen, ökas, så är detta visser-

ligen ett sant ord, men den frågan föreligger ju alls icke här. Jag är dock tack-

sam för dessa ord, och jag är öfvertygad om att den frågan ganska snart kommer
fram för Riksdagen. Jag hoppas, att de ärade talarne då komma att strida för de

åsikter, åt hvilka de nu gifvit uttryck.

Här föreligger ju likväl endast frågan om ökning i lönerna och förstärkning

i arbetskrafterna för domänstyrelsen. Att förstärkning af arbetskrafterna i styrelsen

är behöflig, har ingen af de ärade talarne förnekat. Den förste af dem yttrade

emellertid, att det icke gör någonting med ett sådant verk som det här är fråga

om, om man väntar ett eller annat år med genomförandet af en omorganisation,

för att man skall få den riktigt bra. Härpå vill jag svara, att skulle Riksdagen nu
afslå här föreliggande förslag och det sedan blefve en hop kommittébetänkanden,

utlåtanden af ämbetsverk och sådant, så komme det att dröja i många år, innan

man finge denna omorganisation färdig. Jag är öfvertygad om, att det skulle vara
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en dålig affär för staten att under sådana förhållanden afslå hemställan om den här
behöfhga ökningen i arbetskrafterna. Det är visserligen sant, att man genom an-
tagandet af detta kungl. förslag icke får tlera personer i domänstyrelsen, men man
får där en byrå till: och jag tror, att alla som något känna till arbetena i ämbets-
verken förstå, att däri i alla fall hgger en ganska stor ökning i arbetskrafterna.

När därtill kommer, att Kungl. Maj:t bestämdt har förklarat, att Kungl. Majtt
icke utan vidare godkänner det förslag till delning af arbetet inom byråerna som
kommittén framlagt, utan åt sig reserverat full handlingsfrihet därvidlag, och när
Kungl. Maj:t äfven fastslagit det villkoret för åtnjutande af de högre lönerna, att

alla ämbets- och tjänstemän inom domänst}-relsen skola vara underkastade samtliga
de förändringar i tjänsteplikt som framdeles kunna komma att fordras af dem, så
finner jag icke, att Riksdagen genom att nu gifva sitt bifall till förehggande kungl.
proposition förhindrar genomförandet af en framdeles möjligen beslutad ändring i

domänst^i-relsens organisation.

På dessa skäl anhåller jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets före-

varande hemställan.

Herr TI7/k. Ivar: Mina herrar, vi lefva verkligen i kommittéemas tid I Här
fordras nu en omorganisation, och det skall väl då bli en nv kommitté, som återigen
skall ta hand om frågan. Denna fråga har dock redan nu behandlats af lönere-
gleringskommittén och pågår en kommitté för skogsvård, och så ha vi en kommitté
för skogsläroverken, det är summa 3. Skulle det nu komma ytterligare en kom-
mitté, numro 4. det vore verkligen att sätta kronan på verket.

Mig synes, att det nu sannerligen är tid att fatta beslut i denna fråga: och
säkert är, att byråerna i domänstyrelsen, särskildt skogsbyråema, äro öfverfyllda med
arbete, så att de behöfva hjälp af en sjätte byrå.

Jag ber att särskildt få fästa mig vid hvad gref%e Hamilton yttrade. Grefve
Hamilton jämförde afkastningen af skogarna i Tyskland med af kastningen af våra
skogar. För att en sådan jämförelse skall bli riktig, bör man väl också jämföra de
klimatiska förhållandena. Härvidlag är att märka, att växtperioden i Tyskland och
västperioden i Norrland skilja på en 100 år. Då måste det väl också blifva skillnad

i afkastningen.

Grefve Hamilton, Raoul: Jag erkänner att klimatet är annorlunda i Tyskland
än i Sverige, särskildt norra Sverige, men jag vågar påstå, att hvad jordmånen be-

träffar, så är det icke bättre jordmån i Tyskland än i Sverige, utan tvärtom. Om
den siste ärade talaren sett de jordsträckor, hvarpå Tysklands statsskogar i allmän-

het befinna sig, så har han nog lagt märke till att jordmånen i allmänhet består

af dåhg sand.

Man får härvidlag också taga hänsyn till produkten, och då vågar JAg påstå

att vi få en bättre vara på våra skogsmarker än man får i Tyskland.

Ärendet afgjordes genom dubbla voteringar. Först afgåfvos 82 röster

för hr Wijks jTkande och 43 för hr fahléns. I hufvudvoteringen segrade

utskottets förslag med S; röster mot 38, som afgåfvos för hr Wijks )Tkande.

Andra Kammaren.

Vid frågans behandling här }-ttrade:

Herr Xvländer : Herr talman, mina herrar! I denna punkt har jag anslutit

mig till den reservation, som afgifvits af herr P. Pehrson m. fl. och till h\-ilken jag

alltså kommer att yrka bifall.

Denna reservation skiljer sig från KungL Maj:ts och utskottets förslag endast

beträffande aflöning till domänstyrelsens chef. Reservanterna hålla nämligen före.

att detta ämbetsverks chef bör i afseende på aflöningsförhållanden hkställas med ge-

neraldirektören och chefen för statskontoret, hvars lönevillkor vid sistlidna årets

riksdag bestämdes tiU 11,000 kronor, hvaraf 7.000 kronor i lön, 3,000 kronor i tjänst-

göringspenningar och 1,000 kronor i ortstillägg: och då samtUga öfriga tjänster inom
domänstvrelsen af såväl löneregleringskommittén som Kungl. Maj:t och utskottet

föreslagits böra i aflöningshänseende hkställas med hvad vid 1907 års riksdag be-

stämdes för motsvarande befattningar i statskontoret, så synes det mig, som om man
ej borde göra af%ikelse, då det gäller den högst aflönade eller generaldirektören.
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Ivöueregleringskommitténs majoritet, som visserligen föreslagit det högre aflö-

ningsbeloppet för domänstyrelsens chef, har dock framhållit, att, beträffande sättet

för ärendenas afgörande inom domäustyrelsen, detta ämbetsverk bör likställas med
statskontoret, och har därför ansett, att samma föreskrifter, som utfärdats för stats-

kontoret i den n3'a instruktionen af den i8 oktober 1907, böra komma i tillämpning

äfven inom domänstyrelsen. I detta hänseende synas således dessa båda ämbetsverk
böra likställas.

Den jämförelse med telegrafstyrelsens chef, som utskottet gjort, är nog i vissa

fall icke fuUgiltig eller öfvertygande. Telegrafverket drifver en afsevärdt stor verk-

stadsrörelse och verkställer betydande varuinköp samt har att ordna förhållanden,

som i högst väseutlig grad beröra allmänheten och dess bekvämlighet i afseende på
telegraf- och telefonförbindelser och dylikt. Det är att anse mera som ett kommu-
nikationsämbetsverk. Något sådant förekommer ju icke inom och torde ej kunna
sägas om domänstyrelsen. Dess praktiska verksamhet är ju hufvudsakligen förlagd

till de underordnade organen. För min del vågar jag ock tro, att fullt lämpliga

personer till denna chefsplats lätteligen skola äfven framdeles kunna erhållas mot
den lön, som i reservationen föreslås, eller 11,000 kronor.

Att nu, såsom ett par andra reservanter här från kammaren i en särskild re-

servation föreslå, visserligen medgifva de högre lönerna, men i öfrigt uppskjuta or-

ganisationen af verket, därför att ett par kommittéer — sakkunniga, som tillkallats

för att bland annat utarbeta förslag till skogsunder^-isningens ordnande samt den s. k.

norrländska skogsvårdskommittén — ännu icke afgifvit sina utlåtanden, synes mig
icke tillrådligt. T}- dels torde det komma att dröja en afsevärd tid, innan dessa

utlåtanden inkomma, och naturligtvis ännu längre tid, innan därpå grundade för-

slag kunna för riksdagen framläggas; dels är det ju ovisst, om dessa förslag komma
att föranleda någon som helst ändring i den nu föreslagna organisationen. Dess-

utom är det nu föreliggande förslaget grundadt på ett kommittéarbete, nämligen

på löneregleringskommitténs utredning i saken; och denna kommitté framhåller, att

den äfven undersökt frågan rörande omfattningen af domänstyrelsens ämbetsverk-

samhet och därvid funnit, att man på grund af den erfarenhet, som vunnits under
de efter domänstyrelsens inrättande förflutna åren, lämpHgen bör bibehålla styrelsen

vid det åt densamma gifna verksamhetsområdet; och särskildt omnämner kommittén,
att styrelsens båda afdelningar s)'nas vara i så pass stort behof af hvarandras bi-

träde, att någon utbrytning från styrelsen af en eller annan del af dess förvaltnings-

objekt ej synes böra ifrågasättas.

Häraf finna herrarne, att frågan om domänstyrelsens omorganisation har varit

föremål för noggrann pröfning och att denna pröfning resulterat i det förslag, som
nu föreligger till riksdagens afgörande.

För min del tror jag, att det vore välbetänkt, om kammaren nu antoge detta

förslag till omorganisation samt, beträffande lönevillkoren, det förslag, som den af

mig först berörda reservationen innehåller. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall

till denna af herr P. Pehrson m. fl. afgifna reservation.

Herr Jespersoii instämde.

Herr Starbäck .- Det är utan tvifvel en synnerligen viktig fråga, som kammaren
nu har att afgöra. Det gäller visserligen vid första ögonkastet en mycket obetydhg
omorganisation, som det kallas, af domänstyrelsen; men jag tror för min enskilda

del, att, om Andra Kammaren nu fastslår det förslag, som föreligger, låt vara med
den af den siste ärade talaren och reservanten gjorda modifikationen, kammaren för

en afsevärdt lång, ja, kanske oöfverskådUg framtid för sin del förklarat, att det är

ganska bra som det för närvarande är med domänstyrelsens förvaltningssätt och or-

ganisation.

Jag tillåter mig att hysa en från den af herr Nyländer nyss förfäktade me-
ningen mvcket afvikande uppfattning. Till att börja med ber jag få fästa herrarnes

uppmärksamhet på, att tvenne kommittéer för närvarande arbeta på utredningar,

hvar och en på sitt område, af frågor, hvilka — jag tror det skall vara svårt att

bevisa motsatsen — höra till domänstyrelsens organisation. Den ena kommittén
har att utreda frågan om skogsundervisningens ordnande i riket, och dess arbete är

inom kort afslutadt. Såsom i den af mig afgifna reservationen framhålles, kommer
denna kommitté att föreslå aflyftande från domänstyrelsens arbetsbörda af de ären-

den, som tillhöra undervisningens område, och min lifliga öfvertygelse är den, att,

om statsmakterna, låt vara icke helt och håUet, utan blott i vissa delar, antaga det
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förslag, som denna kommitté kommer att framlägga angående under^-isningens ord-

nande, det blir nödvändigt att i mycket hög grad förstärka domänstyrelsens arbets-

krafter, ja, kanske till och med att inrätta en ny byrå, för så vidt det nu fastslås,

att domänstyrelsen fortfarande skulle ha att taga befattning med dessa under\-isuings-

ärenden. Detta enda skäl skulle för mig vara tillräckligt icke blott för att göra mig
tveksam mot Kungl. Maj:ts förslag, utan för att yrka afslag å detsamma. Men där-

till kommer också, att en annan kommitté finnes tillsatt, som fått sig anförtrodt ett

ofantligt viktigt arbetsfält, nämligen att undersöka och framlägga en utredning om
de åtgärder, som böra \-idtagas för åstadkommande af en rätt vård af kronans och
de under skogsstatens tillsyn stående särskilda skogarna i Norrland och Dalame.
Af^en om det \iå ett ytligt betraktande af denna kommittés uppgift skulle kunna
svnas. att det icke är någon stor sannolikhet för att den i sina resultat kommer
att \ndröra domänstyrelsens organisation, så är det min fulla öfvertygelse, att inom
räck\-idden för denna kommittés arbete måste ligga åtskilliga problem af den be-

skaffenhet, att det icke gärna kan komma att undgå denna kommittés uppmärk-
samhet att dess arbete i mycket intim grad kan beröra domänstyrelsens organisa-

tion. Detta är således ett ytterligare skäl för den uppfattning, som mina medreser-

vanter och jag här gjort gällande. Därtill kommer, att den motion, som af en ärad

kamrat i kammaren framlagts, innehåller åtskilliga för mig synnerligen talande och
tungt vägande skäl och visar, att det icke är så väl ställdt som det borde vara med
domänstvrelsens handhafvande af statens skogar och deras afverkning. Det är också

därför, som vi slutit oss till den meningen, att något i motionens S}-fte borde göras.

Nu vill jag, herr talman, medan jag har ordet också säga, att ehuruväl vi för

tillfället ha stannat vid att föreslå de lägre lönebelopp, som af de andra reservan-

terna från denna kammare betecknas såsom väl afvägda, så kunna vi ej instämma
i deras motivering, ehuru på grund af den forcering af arbetet, som understundom
gör sig gällande i statsutskottet, en passus i vår motivering kommit in, som fullt

öf\-erensstämmer med den af dem framlagda motiveringen för det lägre lönebeloppet

åt domäustyrelsens chef. Jag skall tillåta mig att här föreslå en ändring i min re-

ser\-ations motivering, gående ut på, att hvad som säges i andra stycket angående
domänstyrelsens chef strykes och ersattes med följande passus: rHvad då först be-

träffar domänstvrelsens chef, synes hans aflöning lämpUgen böra sättas tiU 11,000

kronor, däraf 7,000 kronor i lön, 3,000 kronor i tjäustgöringspenningar samt 1,000

kronor i ortstillägg.s Jag vill därmed ha sagdt. att ehuru jag bestämdt ställt mig

på den ståndpunkten, att jag lifhgt önskar, att en omorganisation af domänstyrelsen

måtte komma till stånd i den riktning, som herr Ekman i sin motion åsyftar, det

dock icke kan anses lämpligt att nu likställa chefen för domänstyrelsen med chefen

för telegrafverket och för honom fastslå den högre aflöning som efter en såden om-
reglering kan finnas för honom vara lämplig, utan att under nuvarande förhållanden

den lägre aflöningen måste anses vara skälig. Vidare tillåter jag mig föreslå ännu

en ändring i denna reservations motivering. Denna ändring gäller det sista stAcket

på sidan 456. där de första raderna skulle bortgå till och med orden: >råvarans för-

ädling, så synas dock», h varefter hela stycket skulle få följande lydelse: »Talande

skäl synas af motionären hafva företetts. att ej alltid en moderna fordringar mot-

svarande affärsmässighet iakttages \-iå virkesförsäljningens ordnande. Detta förhål-

lande måste i afsevärd grad inverka på utnyttjande af statens storartade skogskapi-

tal. På grund häraf och då sålunda enligt utskottets mening hela frågan om do-

mänstvrelsens förvaltningssätt och omfånget af dess verksamhet för närvarande är

sväfvande. kan utskottet ej anse annat än att en utredning i det af motionären

framhållna s}-ftet är af behof\-et påkallad. 5

Nu kan det anmärkas mot denna reservation — och det har ju redan deh-is

gjorts af den föregående ärade talaren — att domänstyrelsens arbetsbörda är så stor,

att det icke kan vara lämpligt att för en o\-iss framtid uppskjuta inrättandet af de

nva tjänster, som Kungl. Maj:t föreslår, och uppskjuta den ändring, som Kungl.

Maj:ts förslag innebär. Jag får först och främst säga, att det upphäfvande af in-

delningen i skogs- och jordbruksafdelning inom domänstyrelsen, som Kungl. Maj:ts

förslag innebär, icke torde vara af någon verkligt effektiv beskaffenhet Det är en

förändring till namnet men knappast till gagnet. Vidare är det enUgt reservanter-

nas förslag icke egentligen fråga om att minska de arbetskrafter, som ställas till

domänstvrelsens förfogande. EnUgt Kungl. Maj:ts förslag skulle det tillsättas en ny

byråchef' och tvenne ordinarie tjänstemän af första graden, hvarförutom en tjänste-

SkogirårdsforeniKgeKS Tidskri/t tgoS. Fackufplatser. S
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man af första gradens aflöning skulle uppflyttas till andra gradens aflöning. Reser-
vantemas förslag innehåller fullkomligt samma arbetskrafter, som nu finnas på or-

dinarie stat, och dessutom lika många arbetskrafter, som Kungl. Maj:t föreslår,

ehuruväl dessa tre bibehållas på extra ordinarie stat, ingen ny byråchef tillsättes

och ingen ny byrå inrättas. Då man måste medgifva, att de ärenden, som komma
uuder domänstyrelsens behandling, ökas år ifrån år, innehåller dessutom också vår
reser^-ation samma ökade anslag till amanuenser och andra biträden som Kungl.
Maj:ts förslag.

Hvad är det då egentligen vår reservation vill; hvaråt syftar den? Jo, den syf-

tar däråt, såsom jag i början af mitt anförande nämnde, att icke riksdagen genom
en organisation under nuvarande förhållanden skall fastslå ett system, som enligt
min och mina medreservanters mening icke är det lämpliga. Vi vilja, med fullt till-

godoseende af de berättigade krafven på ökade löner, att riksdagen skall afvakta
utgången af en kommande undersökning, huruvida icke domänstyrelsens organisa-
tion kan omläggas efter moderna grunder, så att åtskilliga förhållanden, som nu icke
motsvara hvad man har rätt att fordra af detta verk, som förvaltar ett af statens
väldigaste kapital, bringas i bättre öfverensstämmelse med nutida kraf. Detta är i

korthet angifvet hufvudmotiven för den reservation, till hvilken jag härmed med de
af mig nu föreslagna ändringarna ber att få 3-rka bifall.

Med herr Starbäck förenade sig herr Hammarhind.

Herr statsrådet Roos : Då chefen för jordbruksdepartementet för tillfället är upp-
tagen med att försvara sin hufvudtitel i medkammaren, vill jag tillåta mig att yttra

några ord i den nu föredragna punkten. Den första fråga, jag då vill sysselsätta

mig med, är det af herr Starbäck och medreservanter yrkade uppskof med organi-
sationen af domänstyrelsen. De skäl, som reservanterna anfört för detta uppskof
och som herr Starbäck nu ytterligare utvecklat, voro till att börja med, att tvenne
kommittéer eller rättare i ena fallet sakkunnige voro sysselsatta med frågor, som
inverkade på domänstyrelsens verksamhet. Sakkunnige för skogsundervisningen
komma, enligt hvad reservanterna nämna, att föreslå, att ärenden, som röra viss

skogsundervisning, skola läggas under en särskild styrelse, och skulle detta förslag

vinna statsmakternas bifall, komme enligt reservanternas mening en icke oväsentlig

lindring i domänstyrelsens arbetsbörda att inträda. Jag har från domänstyrelsen
skaffat mig uppgift på antalet af de ärenden om skogsundervnsningen, som domän-
styrelsen haft att handlägga under sista året. Denna uppgift visar, att dessa ären-

den varit sammanlagdt 60. Ärendena behandlas å byrån n:o 3, som under året haft

att handlägga 2,559 ärenden, det vill säga i medeltal 213 i månaden, däraf för skogs-

undervisningen 5 ärenden. Jag tycker icke, att det är berättigadt, att, såsom re-

servanterna säga, borttagandet af dessa fem ärenden i månaden skulle föranleda en
ej oväseiitlig lindring i domänstyrelsens arbetsbörda. Det är ju möjligt, att den om-
läggning af skogsundervisningen, som kommer att föreslås af sakkunnige, kommer
att ändra dessa förhållanden, så att undervisningsärendena bli flera, men såsom det
nu varit — och det är ju det vi ha att fästa oss vid — kommer borttagandet knap-
past på något sätt att inverka på storleken af styrelsens arbetsbörda. Reservanterna
säga också, att »utan allt tvifvel domänstyrelsens göromål äro stadda uti ständig

och afsevärd tillväxt». Man kan ju utaf detta erkännande draga den slutsatsen, att

detta antal af 60 undervisningsmål snart kommer att ersättas af andra mål.

Det andra skälet var, att det icke torde ligga utanför möjlighetens gräns, att

de resultat, till hvilka den norrländska skogsvårdskommittén skulle komma, skulle

mer eller mindre omedelbart kunna beröra domänstyrelsens organisation. Härvidlag
tror jag, att reservanterna ha rätt. Jag skiiUe till och med vilja gå längre än de
och säga, att det icke blott icke ligger utanför möjHghetens gräns, utan till och
med ligger inom sannolikhetens område, att resultatet af denna kommittés verk-

samhet kommer att beröra domänstyrelsens kanske icke organisation men verksam-
het. Men på hvad sätt kommer resultatet att beröra denna verksamhet? Sannolikt
är väl, att dessa kommitterade komma att föreslå ett mera intensivt skogsbruk i

Norrland och Dalarne och att man mera lägger an dels på större inkomster af sko-

garne och dels på ökad verksamhet för återväxten i desamma, och detta i sin tur

kommer att medföra kanske ett ytterligars antal tjänstemän och på det hela ökad
verksamhet för domänstyrelsen. Däri ligger således icke i och föi sig något hinder

för att nu öka antalet ledamöter med en byråchef eller för att öka tjänstemännens
antal.
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Herr Starbäck talade om, att han ville förhindra, att riksdagen nu skulle fastslå

en olämplig organisation. Först och främst innebär detta förslag icke något så

starkt fastslående och å andra sidan är det ett frångående af den nuvarande orga-

nisationen i vissa delar. Herr Starbäck anser, att en omändring af byråerna icke

betyder så mycket. Jag kan icke döma därom, men jag har från annat håll fått

försäkran om, att det icke skulle bet5-da så Utet. En ny byrå för de nordliga länen

skulle inrättas, hvarjämte föreskrift skulle meddelas om, att en af byråcheferna skall

vara kunnig i jordbi"uk. Liksom nu, skulle äfven för framtiden sannolikt sättas

till chef en särskild i skogsväsendet förfaren man. Tre byråchefer skola enUgt den
nuvarande organisationen vara skogsstatstjänstemän, de två öfriga äro jurister. Då
det gäller förvaltningen af så väldiga komplexer af jordbruksegendomar, som i årligt

arrende lämna en summa af två millioner kronor, måste man dock, för att domän-
styrelsen må kunna blifva fullt skickad för denna sin uppgift, anse, att det ligger

ofantligt stor vikt på, att en af byråcheferna i styrelsen är kunnig i jordbruk.

Den förste ärade talaren opponerade sig särskildt mot den af Kungl. Maj:t

föreslagna höjningen å chefens aflöning till 15.000 kronor. Han ansåg, att det kunde
vara lämpligt, att aflöningen åt denne chef sattes till samma belopp, som utgått

till statskontorets chef. Jag tror, att den ärade talaren och de reservanter, som haft

samma uppfattning och yrkande som han, något för mycket fäst sig vid skillnaden

mellan kommunikationsverken och domänstyrelsen, nämligen att kommunikations-
verken drifva en mera direkt affärsverksamhet så till vida, som de måste ombesörja
åtskilliga upphandlingar och göromål af liknande art, hvilket kanske icke är fallet

med domänstvrelsen. Men man måste också fästa stor vikt vid det förhållandet,

att domänstvrelsen, såsom jag nyss nämnde, under sin vård och förvaltning har

icke blott jordbruksegendomar, som i årligt arrende lämna öfver 2 millioner kronor,

utan äfven skogar, hvilka för närvarande äro — sannolikt ganska lågt — taxerade

till 97 millioner kronor. Då en styrelse fått en så oerhörd uppgift sig förelagd

som att på ett klokt och praktiskt sätt sköta dessa skogar, dessa ofantHgt stora om-
råden, ligger det tämligen nära till hands, att man åt denna styrelse måste söka

för^-ärfva de allra skickligaste skogsstatstjänstemän i landet. De enskilda skogsbo-

lagen gif^-a, enligt uppgift från kommitterade, sina förvaltare en aflöning af 10 ä

12 tusen kronor om året och t. o. m. ännu högre belopp. Man måste fordra, att

en chef icke, såsom reservanterna säga, skall hämta nödig sakkunskap från sina

underlydande, utan han måste naturligtA-is i kunskaper, förmåga och allra mest i

initiativkraft stå öfver dem för att kunna vara en verklig chef. Man har från början

sagt, att man icke vill hafva ett kollegialt verk, men i och med fordran på enmans-

stvrelse följer med nödvändighet, att, då chefen skall afgöra allt, han också skall

vara den främste i kunskapen inom styrelsen och äfven en af de främste skogs-

männen i vårt land, då han ju skall förvalta större arealer än någon annan. Jag
vill uttala den önskan, att Andra Kammaren nu icke måtte uppskjuta organisations-

frågan, och att kammaren ville fastställa generaldirektörens lön till af Kungl. Maj:t

föreslaget belopp.

Herr Larssofi i Lund: Herr talman! Det kan möjHgen synas något egendom-

ligt, att just jag beträffande den föredragna punkten kommit att intaga hvad man
här brukar kalla Förstakammareståndpunkt. I poHtiska ting kunde man möjligen

hysa vissa betänkUgheter häremot, men i ekonomiska frågor tror jag, att man verk-

hgen ibland finner den ståndpunkt, som företrädes af Förstakammarkontingenten i

utskottet, hafva företrädet framför den ståndpunkt, som kamraterna från denna

kammare intagit. Emellertid, då jag är den ende af utskottets ledamöter från denna

kammare, som bidragit till det slut, hvartill utskottets majoritet kommit, må det

tillåtas mig att något angifva skälen, hvarför jag kommit till detta resultat. Då
det förslag, som innefattas i en af herrar Starbäck, Daniel Persson i Tallberg och

Hammarlund vid betänkandet fogad reser^-ation, framkom inom statsutskottet, kände

jag mig ganska tilltalad af den tanken, att, därest de båda kommittéer, som reser-

vanterna tala om, verkligen vore sysselsatta med utredning af frågor, hvilka i väsent-

lig mån kunde komma ,att inverka' på domänstyrelsens organisation, det kunde anses

vara lämpHgt att icke nu fastslå den af Kungl. Maj: t föreslagna organisationsformen.

Jag skulle icke heller hafva t^-ekat att förena mig med dessa reservanter, derest icke

den form, i hvilken de utfört sin reser\-ation, kommit att göra detta för mig omöj-

ligt. Reservanterna hemställa om afslag på Kungl. Maj:ts proposition i hvad den

angår domänstvrelsens organisation. Men på samma gång föreslå de, att riksdagen
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nu skulle fastställa ordinarie lönestat för detta ämbetsverk, hvars organisation de
vilja till en framtid undanskjuta, en väg, som icke sjnies mig vara den riktiga. Vill

man undanskjuta organisationen, borde man konsekvent också undanskjuta den de-

finitiva löneregleringen och tillgodose de nuvarande befattningsinnehafvarnes an-
språk på förbättring uti deras löneförhållanden på extra stat. Det är dessa skäl,

som föranledt mig att icke ansluta mig till dessa reservanter. Därtill har jag dess-

utom haft ett annat skäl, nämligen att reservanterna i den lönestat, som de föreslå,

med afseende på generaldirektörens lön kommit till samma resultat som de öfriga

reservanterna från Andrakammarkontingenten i utskottet. Från statsrådsbänken har
utskottets med Kungl. Maj:ts sammanfallande förslag härutinnan blifvit förordadt,

och äfven jag skall tillåta mig att yrka bifall till Kungl. Maj:ts af utskottet biträdda
förslag beträffande generaldirektörens aflöuingsförmåner. Det har från statsråds-

bänken blifvit framhållet, att domänstjrelsen under sin förvaltning har ett så kollos-

salt statskapital, att man rimligtvis bör tillerkänna chefen för denna styrelse en
aflöning, som åtminstone motsvarar de löneförmåner, som enskilda arbetsgifvare

kunna bestå cheferna för sina skogsförvaltningar. Men för mig är det icke siffran,

skillnaden mellan 1,5 och 11 tiisen kronor, som är den afgörande. Ty dessa båda
förslag, utskottets och reservanternas beteckna två fullständigt skilda system. Som
kammarens ledamöter antagligen redan sett, föreslår Kungl Maj:t och utskottet

tillstyrker att generaldirektörens lön skall anvisas i form af arfvode och att general-

direktörens ställning skall vara densamma som riksdagen redan beslutat med afse-

ende på cheferna för våra stora kommunikationsverk.
Han skulle således kunna äfven mot sin egen önskan entledigas från sin

befattning, därest han befinnes icke fylla de anspråk, som måste ställas på en sådan
chef. Reservanterna däremot föreslå en lön med tjänstgöringspenningar och orts-

tillägg, således en vanlig ämbetsmaunalön. Häri ligger den väsentliga skillnaden

mellan dessa förslag. Kung). l\Iaj:t vill likställa domänstyrelsen med våra affärs-

drifvande verk, reservanterna däremot vilja likställa nämnda styrelse med ett af våra

administrativa förvaltningsverk. De skäl, reservanterna anföra för sin uppfattning,

äro redan bemötta från statsrådsbänkeu, och jag behöfver därför icke närmare ingå

på den saken.

Då jag således i fråga om lönestaten ansluter mig till utskottet, har jag där-

med ingalunda velat skrifva under, hvad herr Star1:)äck här framkastat, att detta

skulle innebära ett erkännande af, att allting med afseende på statens skogsförvalt-

ning är bra som det är. Jag delar till fullo de synpunkter, som kommit fram i

herr Ekmans från Göteborg motion. Äfven jag önskar, att statens skogsförvaltning
måtte bringas i öfverensstämmelse med moderna affärsprinciper. Men jag är icke

öfvert3-gad om, att den af Kungl. Maj:t föreslagna organisationsformen utgör något
hinder härför. Jag tror, att motionären, liksom de tre reservanterna, som här velat

främja hans motion, hafva öfverskattat bet3-delsen af den yttre organisationsformen.

Det lärer dock icke vara på den }'ttre organisationsformen, som det beror, huruvida
skogsförvaltningen drifves som modernt affärsverk eller som byråkratiskt ämbets-
verk. Det beror väl mera på, att för domänst3'relsens verksamhet och arbetssätt

utfärdas tidsenliga och ändamålsenliga bestämmelser. Jag skall be att få fästa kam-
marens uppmärksamhet på, att domänst}'relsen alltid hittills Saknat instruktion. Det
heter på sidan 82 i föreliggande betänkande, att Kungl. Maj:t i skrifvelse den 10

november 1882 meddelat föreskrifter att tills vidare och intill dess definitiv instruk-

tion för domänstyrelsen framdeles kunde varda fastställd tjäna styrelsen till efterrät-

telse. Dessa föreskrifter äro fortfarande gällande. Jag vågar taga för alldeles gifvet,

att den första följden af ett godkännande af Kungl. Maj:ts förslag skall blifva domän-
styrelsens förseende med en instruktion, hvari dess verksamhet kommer att regleras.

Det är innehållet af denna instruktion, som väl skall komma att i organisationen in-

gjuta den lefvande anden, och det är denna ande, som skall bringas till samklang
med moderna affärsprinciper.

Man har fäst sig väl mycket vid den af löneregleringskommittén föreslagna

fördelningen af ärendena mellan de ifrågasatta nya byråerna i domänstyrelsen. Jag
vill alls icke inlåta mig på löneregleringskommitténs förslag till fördelning af ären-

dena, men jag skall be att få fästa uppmärksamheten därpå, att statsrådet och
chefen för jordbruksdepartementet icke i sitt anförande till statsrådsprotokollet fast-

slagit, att löneregleringskommitténs förslag skulle blifva det, som lades till grund
för den nya organisationen af domänstyrelsen. Jordbruksministern har endast fun-
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nit, att löneregleringskommitténs förslag syntes vara ganska väl affattadt med hän-
syn till de nu förefintliga förhållandena. Men han har icke inlåtit sig närmare på
frågan, emeden det borde ankomma på Kungl. Maj:t att på särskild föredragning
pröfva denna sak.

Nu har herr Ekman i Göteborg i sin motion föreslagit, att Riksdagen skulle
i .skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla om framläggande af förslag till sådan omorga-
nisation af domänstyrelsen, att densamma måtte tillföras största möjliga sakkunskap
i fråga om afsättningen af produkter från kronans skogsegendomar och äfven i

öfrigt en mera modernt affärsmässig skötsel af nämnda afsättning möjliggjordes.
Som jag redan har nämnt delar jag fullkomligt motionärens syfte, men jag kan
icke annat än ställa mig skeptisk gentemot hans förmodan, att detta svfte skulle
kunna uppnås genom någon dss yttre organisationsform. Nu har motionären icke
velat föra fram sitt syftemål annat än genom påkallande af förslag till en nv orga-
nisation, och då jag icke kunnat gilla den form, genom hvilken motionären därvid
velat bereda framgång åt sitt syfte, har jag icke heller kunnat biträda herrar Star-
bäcks, Daniel Perssons och Hammarlunds förslag angående skrifvelse till Kungl. Maj:t
i motionens syfte.

Jag har emellertid ansett mig böra reservera mig mot utskottsmajoritetens
motivering i hvad den angår herr Ekmans motion. Denna motivering innehåller
dessutom en del uttalanden, som jag för min del icke kan på något sätt under-
skrifva och som jag därför också ^-iil ha.ty& bort ur motiveringen.

Jag skall på grund häraf tillåta mig att yrka bifall till statsutskottess hem-
ställan i den föredragna punkten, men att ur motiveringen måtte utgå de två sista

styckena, som upptaga senare hälften af sidan 117 och början af sidan iiS, således
det stycke, som börjar med »Af hvad ofvan nämnts framgår» och slutar med »upp-
börd af underhandförsäljningsmedeL\ äfs-ensom nästa st^-cke, börjande med ::Beträf-

fande den del af domänstyrelsens verksamhet;, och slutande med i det af motio-
nären angifna s}-fte icke erforderliga.. Dessa båda stycken skall jag be att få

uteslutna ur motiveringen och ersatta med ett helt kort yttrande i motionens syfte.

Jag hemställer således, att i stället för de stycken, som jag föreslagit skola utgå ur
motiveringen, måtte införas följande:

»Vidkommande herr Ekmans omförmälda motion, torde dess syfte — att tillföra

domänstyrelsen största möjliga sakkunskap i fråga om afsättningen af produkter
ur kronans skogsegendomar och äfven i öfrigt möjliggöra en mera modernt affärs-

mässig skötsel af nämnda afsättning — vara värdt beaktande. Det \i\\ dock synas,
som om detta syfte icke kunde motverkas af det nu för riksdagen framlagda regle-

ringsförslag rörande domänstyrelsen, hvilket afser att tillföra skogsförvaltningen
ökad sakkunskap och erfarenhet. Vinnande af motionens syfte lär i allt fall bero
mindre på någon \-iss yttre organisationsform än på ändamålsenliga bestämmelser
med afseende på domänstyrelsens verksamhet och arbetssätt. Riksdagen vill ock
uttala den för%-issningen, att Kungl. Maj:t vid utfärdande af instruktionen för domän-
styrelsen kommer att taga under öfA-ervägande. hvad som må kunna vara ägnadt
att främja ett sådant ordnande af afverkningama å statsskogama och sättet för

virkesförsäljningen, att förefmtiiga afsättningsmöjligheter blif\-a på det för staten

fördelaktigaste sätt utnyttjade.»

På samma gång jag tillåter mig med denna förändring i motiveringen yrka
bifaU till utskottets förslag, skall jag med afseende å herr Starbäcks resen,-ation be
att få göra en erinran. Herr Starbäck har varnat för att nu antaga den af Kungl.
Maj:t föreslagna organisationen, emedan detta för en oberäknelig framtid skulle

förhindra eller omöjliggöra en ny organisation af domänstyrelsen. Det ligger emel-

lertid -vida större fara i att. därest man vill uttr}-ckligen tillerkänna domänst\-relsen

ställningen af affärsdrift-ande verk, ansluta sig till den af resen-antema herrar Star-

bäck, Daniel Persson och Hammarlund föreslagna löneregleringen, ty jag tror, att

^-i litet hvar hafva erfarenhet af, att det \-ida lättare låter sig göra att ändra en
organisation, då ändringen icke är förenad med lönereglering, än att ändra en ny
lönereglering, äfven om den ställes i samband med förslag till organisationsföränd-

ring, och alt i senare fallet det skaU möta mycket stora svårigheter att vinna ändring

i löneregleringen. Man kommer säkerligen då att mötas med det skäl, som här

ofta upprepas: vi skola väl icke göra rubbningar och ändringar i en så nyss fast-

ställd lönereglering. Då nu herr Starbäck, såvidt jag fattat honom rätt, förklarat

sig dela min uppfattning därom, att domänstyrelsen bör blifva ett affärsdrif\ande
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verk, och han själf medgifver, att under sådana förhållanden chefens löneförmåner
borde mätas efter helt annat mått än det, som är angifvet i reservationen, synes
det mig, som om det vore klokare att frånträda reservationen och instämma i

utskottets hemställan, om denna motiveras på ett mot motionen så välvilligt sätt, som
jag här föreslagit.

Herr Ekman i Göteborg: Herr talman! Den motion som jag har framlagt och
som är under behandling vid ifrågavarande punkt, har icke lyekats i hög grad
tillvinna sig statsutskottets sympatier, då af Första Kammarens utskottsledamöter
ingen biträdt densamma och af ledamöterna från Andra Kammaren endast en fjär-

dedel i angifven reservation biträdt motionen. Bland de orsaker, som härtill torde
hafva bidragit, är nog det förhållandet, att samtidigt med framläggandet af min
motion Kungl. Majit framställt ett förslag till lönereglering vid och omorganisation
af samma ämbetsverk, nämligen domänstyrelsen. Det kan då kanske tyckas för

många, att ett förslag af en enskild motionär vid sidan af den kungl. propositionen
kommer att stå väl mycket i bakgrunden.

Jag vill emellertid till försvar för min motion framhålla tvenne saker. Den
ena är, att det verkligen icke är så, att allting är väl beställdt med afseende å af-

sättningen af de stora kvantiteter produkter, som kronans skogar årligen frambringa.

Jag har redan i min motion anfört några exempel härpå, och jag skulle kunna
anföra ännu många flera, om det icke vore att taga kammarens tid för mycket i

anspråk. Jag vill emellertid i korthet nämna, att de priser, som ligga till grund
för försäljningen från kronoskogarna, föreslås af jägmästaren i orten, granskas af

öfverjägmästaren och därefter fastställas af Konungens befallningshafvande. Jag
vill fråga Eder, mina herrar, om man egentligen kan tänka sig, att någon af dessa

tjänstemän eller myndigheter kan förväntas hafva så noggrann kännedom om gäl-

lande priser, att de kunna träffa det rätta. Också vet jag — och det är ett faktum,
hvilket troligen icke skall förnekas af någon, som har reda på förhållandena — att

dessa priser ofta sättas lika med dem, som gällde förra året, eller efter någon annan
sådan grund, och att Konungens befallningshafvande, såvidt priserna icke alltför

mycket understiga hvad som är föreslaget, också acceptera desamma.
Den andra sak, som jag ville framhålla, är, att utskottet har sagt att den om-

organisation af domänstyrelsen, som Kungl Maj:t föreslagit, skulle tillföra styrelsen

den sakkännedom i affärshänseende, som jag med min motion velat framkalla. Detta,

mina herrar, vågar jag bestrida. Domänstyrelsen har genom detta förslag icke un-

dergått någon förändring i kvalitativt hänseende, åtminstone icke i något, som har
afseende på skötseln af skogarna. Det är visserligen sant, att en ny byrå skulle

inrättas, men denna byrå upptager endast en del af det arbete, som förut har ålegat

öfriga byråer. Den skulle nämligen få en del af de norrländska skogarna under
sin vård. Något som helst tecken till att denna byrå eller de öfriga byråerna skulle

få större sakkunskap i fråga om afsättningen af produkterna har jag icke kunnat
uppspåra i Kungl. Maj:t förslag.

Jag vill icke med detta hafva sagdt, att jag klandrar domänstyrelsen, därför

att den icke kan fullgöra det uppdrag, som jag afser. Men jag vill fästa Eder
uppmärksamhet, mina herrar på en sak. Det är numera icke så, att hvar och en,

som kan räkna och skrifva, också kan sköta stora affärer. Detta erfordrar numera
lika speciella studier och lika ingående kunskaper i ämnet som något annat, det

må vara ämbetsför\'altning eller juridik eller hvad som helst. Man kan lika väl

tänka sig att sätta en praktisk affärsman på en domarestol som att sätta den prak-

tiska skogsmannen eller juristen till att sköta stora affärer. Jag vill fråga Er, mina
herrar, hvad man skulle anse om ett bolag, som ägde statens nuvarande skogar —
hvilka i kronans räkenskaper äro upptagna till nära 100,000,000 kronors värde,

men som, enligt hvad doniänstyrelsen själf har yttrat, kanske hafva tre ä fyra gånger

så stort värde — och som icke läte produkterna från dessa skogar säljas af tränade

affärsmän. INIan skulle anse, att detta bolag sköttes ganska illa. Men beträffande

kronans skogar går det mycket bra att härtill sätta personer, som kanske mycket
väl kunna vårda skogarna, men som på grund af sina lefnadsförhållanden icke hafva

någon beröring med själfva affärsvärlden.

Det har mot min motion äfven i dag anmärkts, atl jag blott klandrat de bestå-

ende förhållandena, men icke sagt något om hvad jag önskar. Denna anmärkning
anser jag icke berättigad, då man väl knappt af en enskild motionär, som funnit

en sak, hvilken han icke anser alldeles riktig, kan begära, att han skall framlägga
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ett detaljeradt förslag till rättelse. Vi skrifva ju till Kungl. Maj:t om allt möjligt,
och det har t. o. m. ansetts behörigt att låta Kungl. Maj:t föreslå dylika organisa-
tioner.

Men jag har haft ännu ett skäl till att ej göra det. Detta skäl är. att, om
det finnes motståndare till en sak, det ofta händer, att, då de icke %-ilja saken, de
påstå sig icke %-ilja medlen. Det kunde hafva händt, att motståndame sagt: ja,
själfva saken \-ilja vi nog, men vi vilja. icke vara med om de medel, som motionä-
ren föreslagit.

Emellertid \-ill jag här anföra några detaljer, som jag tänkt mig böra tilläm-
pas, om en omorganisation skulle ske i den riktning, jag föreslagit. Jag anser
nämligen, att bland de byråer som stå under domänstyrelsen och om hvilka icke
annat är föreslaget, än att en af byråcheferna skall vara sakkunnig i jordbruks-
ärenden och en annan sakkunnig i juridiska ärenden, borde finnas en verkHg affärs-
byrå, under ledning af en praktisk affärsman, som toge affärsrörelsen om hand.
Jag är öfvertygad om, att detta icke blott skulle bidraga till att afsättniugen af
produkterna frän kronans skogar blefve bättre, utan att det äfven skulle komma
att återverka på den praktiska skötseln af kronans skogar i den riktning, att, h\-ilket

hvarje enskild skogsägare iakttager, man afverkar mindre, då prisen äro låga, och mera,
då prisen äro höga. Detta är nägot, som nu icke iakttages af kronan. Afverkningen
är nu lika stor år efter år, trävarumarknaden må erbjuda fördelar eller nackdelar.
Vanligen sker det efter s. k. hushållningsplan, upprättad för en följd af år. Detta
betyder icke blott, att man under en lång konjunktur får sälja det man mvcket väl
kunde gömma och afyttra under bättre tider. Det inverkar också på landets trä-

varumarknad på det sätt att, då tiderna äro dåliga och afsättniugen trög, kronan
kastar sin stora afverkning i marknaden samt på detta sätt ytterligare nedtrvcker
och förstör de förut dåliga priserna.

Det är den principen, jag skulle ^-ilja etablera, att affärskunskaper nödvändigt
fordras inom domänstyrelsen. Det är med någon förvåning man hör uttalas t%-ifvel

om, huruvida domänstyrelsen skall vara ett affärsdrifvande verk. Jag kan icke
förstå, hvad domänstyrelsen skulle vara. om stj-relsen ej skulle vara ett affärsdrif-

vande verk. Bortsedt från jordbruket, som ju också är ett slags affär, hvad har väl
domänstyrelsen att göra annat än att för\-alta våra skogar, af%-erka \-irket och för-

sälja produkterna? Detta är väl affär och ingenting annat än affär. Jag har icke
tänkt mig, att, såsom utskottet sagt, staten skulle anlägga sågverk, bedrifva såg-
verksrörelse och annan \-irkesförädling. Detta är möjligen en sak, som kommer att

realiseras i en aflägsen framtid, men jag har åtminstone icke nu tänkt mig något
sådant. Hvad jag däremot önskar, är att staten skall sköta sina affärer så, som
en klok enskild person gör det, och icke såsom en ämbetsman, som i själfva verket
icke ser på något annat än på att ingen anmärkning kan göras mot hans ämbets-
fönaltning.

Om någon för sparsamhet ifrande representant möjligen har motsatt sig mitt
förslag på den grund, att det skulle medföra kostnader för inrättande af en ny
byrå med tillhörande löner och andra utgifter, så \-ill jag fråga honom, om han
tror, att det finnes någonting, som blir dyrare än att sköta sina affärer annorledes
än på det mest kloka sätt.

Det är väl icke något t\-ifvel om, att, därest man vinnlade sig om en fullt

praktisk och affärsmässig skötsel af detta stora skogskapital, med ett värde af kan-
ske 3- ä 400,000,000 kronor, man kunde erhålla mycket mera än den obetydliga
\nnst, som nu erhålles och uppgår till ungefär i kr. pr hektar, h%-ilket är något i

skogsväsendet oerhördt.

I dessa tider, mina herrar, då man har svårt att få debet och kredit att gå
ihop i statsregleringen, då hvarje finansminister måste söka efter nya skatteobjekt,

då på jordbruk och andra näringar läggas skatter, som stundom hota att tr\-cka

dem till jorden, är det icke då vår skyldighet att göra allt hvad vi kunna för att

åtminstone taga det mesta ur statens egna kapitaltillgångar.' Jag tror icke, att

någon skall kunna vägra att erkänna riktigheten af denna sats. Skulle det då icke
vara rätt att i sammanhang med den nu föreslagna organisationen äf^-en tänka på
att etablera affärsmässighet inom domänstyrelsen?

Det må vara sant, att man icke kan vänta af löneregleringskommittén, att den
skulle hafva föreslagit något sådant. Denna kommitté har måhända mer att tänka
på själfva lönernas storlek och deras fördelning på ett rättvist sätt. Men då väl det
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förslag till omorganisation, som nu är framlagdt, utgår från domänstyrelsen själf,

kunde man måhända hafva förväntat, att styrelsen skulle hafva tänkt på, att det icke

är så väl beställdt som det kunde vara med de praktiska afsättningsförhållandena,

den praktiska skogsskötseln, tanken på att ur skogarna utvinna sä mycket som
möjligt. Detta har domäo styrelsen icke tänkt på, och måhända är anledningen den,

att dess chef och tjänstemän hafva mer att göra med den egentliga skogsvården.

Men då denna fråga nu är så klargjord, hoppas jag, att det må vinna kammarens
erkännande, att äfven affärskunskaperna äga en berättigad plats inom domänsty-
relsen.

Då jag nu går att formulera mitt yrkande, vill jag säga, att, enär jag finner

den af herrar Starbäck, Daniel Persson och Hammarlund afgifna reservationen i

det allra närmaste ansluta sig till syftet i min motion, men måhända innefatta större

praktiska fördelar, jag med frångående af det förslag jag framlagt i motionen anser

mig kunna instämma i reservationen med den af herr Starbäck föreslagna för-

ändringen.
Herrar Svensson i Skyllberg och Vennersten instämde häruti.

Herr Starbäck: Herr talman! Jag nödgas taga tiden något i anspråk för att

uppehålla mig vid en passus i herr statsrådets bemötande af mitt första anförande.

Det gällde särskildt hans yttrande angående den föreslagna omorganisationen, och
hans anförande syntes mig hafva ett särskildt värde, därför att det bel3'ste en passus

i statsrådets och chefen för jordbruksdepartementet yttrande till statsrådsprotokollet.

Såsom herrarne sett af statsutskottets föreliggande utlåtande, har departements-

chefen sagt, att, ehuru han icke vill närmare inlåta sig på de åtgärder, kommittén
föreslagit med afseende å omorganisationen, han finner, att kommitténs förslag är

mycket beaktansvärdt och bör göras till förmån för noggrann pröfning samt att

så långt de föreslagna åtgärderna kunna finnas vara af behofvet påkallade och lämpa
sig för ändamålet, de böra genomföras. Nu kan man ju tycka, att detta är att

säga Riksdagen: Riksdagen får icke kännedom om den omorganisation, som jag
vill eller kommer att genomföra, utan Riksdagen skall taga lönestaten alldeles så,

som den föreligger. Men af herr statsrådets anförande här i kammaren synes det

dock, som om det vore meningen att lägga kommitténs förslag till grund i de
allra viktigaste afseendena, och därför tillåter jag mig här att i korthet redogöra
för detsamma.

Det skulle blifva en juridisk byrå, som skulle handlägga alla juridiska spörs-

mål angående jordbruksärenden. Vidare skulle det blifva en byrå, som hade jord

bruksärendena på sin lott. Statsrådet fäste sig särskildt härvid, och för min enskilda

del ber jag att få säga detsamma som han, att detta utan tvifvel är en synnerligt

viktig förändring till det bättre.

Men när man. sedan kommer till spörsmålet om de öfriga fyra byråerna, som
skola handhafva skogsaffärerua, då säger statsrådet, att vi naturligtvis måste hafva
att söka de största kunskaperna med afseende å skogsärendena hos domänstyrelsens
chef. Jag gör mig då den frågan: han skall således i själfva verket vara den, som
har att göra med domänstyrelsens skogsärenden, under det att jordbruksärendena
komma att lyda under chefen för jordbruksbyrån och de juridiska ärendena under
chefen för den juridiska byrån; ligger icke då i detta organisationsförslag en an-

tydan om, att alla dessa jordbruk.särenden i själfva verket borde skiljas från domän-
styrelsen, ty statsrådet har själf medgifvit, att man i detta icke kollegiala verk, där
chefen är den ende bestämmande, icke kan af honom fordra en absolut klar sak-
kunskap såväl på jordbrukets som på skogsskötselns område? Det synes mig för

öfrigt ganska naturligt, att det kan tänkas, att man såvidt möjligt borde genomföra
en skilsmässa för de jordbruksärenden, som ligga under skogsstatens förvaltning i

dess helhet och icke blott för dem, som Vjehandlas hos domänstyrelsen. Detta borde
väl dock innebära ett memento för Riksdagen att icke fastslå en organisation, om
hvilken från statsrådsbänken sådant kan yttras.

För min enskilda del får jag dessutom säga, att det förefaller mig högst märk-
värdigt, att den juridiska byrå, som är föreslagen, skall omfatta allenast en del af

de juridiska ärenden, som tillhöra domänstyrelsen. Jag skall be att därvidlag få

anföra hvad i kommittébetänkandet säges: »De på styrelsens behandling ankom-
mande ärendena har kommittén tänkt si-g fördelade på de sex byråerna sålunda, att

åt en byrå (n:o i), hvars chef bör hafva erhållit juridisk utbildning, anförtros de
ärenden, som för närvarande handläggas å jordbruksafdelningen med undantag af



DOMÄNSTYRELSENS OMORGANISATION. 277

frågor angående nybyggnad, nyodling etc. > Således för de juridiska ärenden, som
angå jordbruksafdelningen, föreslår kommittén inrättande af en särskild juridisk
byrå. Hvarför skall man då icke hänvisa dit alla de juridiska frågor, som före-
komma inom domänstyrelsen ? Nej, säger man, vi skola ha en särskild person,
uppflyttad i andra lönegraden, såsom ombudsman och fiskal, och han skall hand-
hafva de juridiska spörsmål, som komma under de öfriga byråerna utom jordbruks-
byrån. Det utkast till omorganisation af byråerna inom domänstyrelsen, som här
föreligger, är enligt min mening af synnerhgen svag beskaffenhet. Och det kan icke
bli på annat sätt, än att i en nära framtid en fullständig omgestaltning af det nu fram-
lagda förslaget om det antages, måste komma till stånd. Jag tror således, särskildt med
anslutning till de tankar, som uttalats af herr Johan Ekman i hans motion och äfven
här ifrån talarstolen, att det icke är ett efter omsorgsfull och mogen pröfning fram-
lagdt omorganisationsförslag, som här föreligger till Riksdagens afgörande, utan det
är endast ett palliativ, som i någon mån afser att afhjälpa de närmaste krafven på
förstärkta arbetskrafter och större auktoritet hos domänstyrelsen. Men denna om-
organisation kommer icke att för en afsevärd framtid stå sig.

Herr statsrådet framhöll dessutom, att mitt yttrande om skogsunder\-isnings-
kommitténs utlåtande för närvarande icke kunde ha någon betydelse. Visserligen
kunde detta möjligen i framtiden medföra en ökad börda för domänstyrelsen, men
hvar tid hafver sin omsorg. Och han nämnde, att de mål, som förekommo på den
byrå, till h\-ilken skogsundervisningsärendena nu hörde, 1906 uppgått till ett antal
af 2,559, under det att dessa senare ärenden endast utgjort 55 stycken, om jag inte

hörde fel. Jag hör nu här uppgifvas, att det skulle vara 60. Det kan väl vara
sant, det vill jag icke förneka, men i den specifikationen, som är intagen i kom-
mittébetänkandet, står endast 51.

Ja, detta herr statsrådets yttrande är ju alldeles riktigt, och jag tror, att herr
statsrådet skulle kunnat tillägga, att ifrågavarande unden-isningsmål varit af mycket
ringa och obetydlig beskaffenhet. Men jag tror också, att man med afseende å de
mål, som återfinnas i en tabell i den kungl. propositionen, skulle kunna på%-isa, att

mångfaldiga af dessa mål, som nu höja siffran öfver ärendenas antal med ett eller

annat tusental, äro, varit och komma att förbli af den beskaffenhet, att de sanner-
ligen icke borde på något sätt uppräknas, så att just detta att framhålla målens
beskaffenhet vore nog af en viss fara.

Vidare vill jag, herr talman, säga till min ärade vän och kamrat inom stats-

utskottet, herr Larsson, att jag är komplett oförmögen att förstå hans resonemang.
Det beror måhända på en missuppfattning eller en svårighet att för tillfället fatta

det och icke å den ståndpunkt, han intager. Men jag tillåter mig dock framhålla

följande. Om jag icke hörde fel. yttrade han, att man icke. såsom herr Starbäck,

bör vara med om en lönereglering utan omorganisation. Ty fastslår man löneregle-

ringen, då uteblir nog omorganisationen. Hvad vill då herr Larsson för egen del?

Jo, han vill fastslå Kungl. Maj:ts lönereglering och Kungl. Maj:ts omorganisation,

i den ytterst betänkliga förhoppning — förmodar jag, då han instämt i herr Johan
Ekmans uppfattning, att det bör införas större affärsmässighet vid ärendenas be-

handling inom domän styrelsen — att det i alla fall. fastän både lönereglering och

omorganisation nu skulle genomföras, icke i framtiden komme att möta någon
svårighet, om det behöfs, att omorganisera verket ånyo. Detta resonemang kan
jag för min enskilda del icke vara med om, utan jag tror. så.som reservanterna

också framhållit, att det vore bättre att föreslå, att Riksdagen måtte bifalla den
föreslagna löneförbättringen med den klart angifna motivering, som finnes i reser-

vationen och de yttranden, som i denna riktning gjorts under debatten och komma
att inflyta i protokollet, och med det likaledes klart angifna syftet, att en omorga-
nisation i det särskildt af herr Ekman påpekade ändamål bör med det allra sna-

raste äga rum.
Jag vill för öfrigt hemställa till herrame, om det är Riksdagens vana att. då

kommittéer ännu sitta och arbeta angående ett ämbetsverks handhafvande af dess

för\-altning, föregripa det resultat, till hvilket dessa kunna komma, och fastslå såväl

det ena som det andra. Jag är herr statsrådet tacksam för det medgifvande. han

gjorde, att det till och med ligger inom sannolikhetens område, icke blott inom

möjlighetens, att den s. k. norrländska skogsvårdskommitténs resultat kommer att

i vissa delar äfven beröra domänstyrelsen.

Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.
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Herr Larsson i Lvmd: Herr talman! Jag beklagar, att min högt ärade vän

herr Starbäck icke kunnat förstå min tankegång. Men jag tviflar på, att det be-

rott därpå, att den var oförståelig. Det förefaller mig dock ganska lätt att förstå,

att en lönereglering är mj-cket svårare att få rubbad än en omorganisation. Emel-

lertid kan jag icke hjälpa, att min tankegång icke blifvit förstådd. Det kan ju

hända, att herr Starbäck förstår den bättre, då han får läsa den i tryck.

Hvarför jag begärde ordet, var egentligen för att mot den kritik, som herr

Starbäck riktade mot löneregleringskommitténs förslag till fördelning af ärendena

mellan de föreslagna byråerna, be att få erinra därom, att denna kritik kommit
något för tidigt, då ju löneregleringskommitténs förslag ännu icke är af Kungl.

Maj:t fastställdt. Jag undrar, om icke det skulle vara skäl att afvakta den tidpunkt,

då Kungl. Maj:t utfärdat instruktion för domänstyrelsen, innan man inlåter sig på
en dylik kritik. Då föreligger ett aktstycke, som kan göras till föremål för en mera
fruktbar granskning än den, som här inriktats mot ett förslag, om hvilket man icke

vet, huruvida det kommer att blifva gällande eller icke.

Herr Kronhtnd: Herr talman, mina herrar! Det framhölls nyss från statsråds-

bänken, att statens skogar äro af SN-nnerligt stort värde och att därför statens skogs-

vård vore af allra största intresse och vikt för vårt lands ekonomi. Och statens

skogsvård står naturligtvis i ett särdeles intimt sammanhang med organisationen af

skogsstaten och domänstyrelsen. Statistiken lämnar oss i detta afseende några
siffror, som det kan vara af ganska stort intresse att taga del af. Sålunda påvisas

i 1899 års skogskommittés betänkande, att inom Norr- och Västerbottens län, där

staten har sina största skogar — jag tror, att det finns nära 3 7^ millioner hektar

staten tillhöriga skogsmarker inom dessa län — förfares årligen 40 procent af sko-

gens tillväxt. Inom det öfriga Norrland och Dalarne förfares 20 procent däraf. Uti

Dalarnes och Norrlands skogar förfares således årligen en virkeskvantitet af öfver

5 millioner kubikmeter, en myckenhet virke, som öfverstiger livad Sveriges total-

export af virke utgör. Man kan ju verkligen då fråga sig: »Äro statens skogs-

vårdsorgan utan all skuld till detta, till att Sveriges skogar, enligt hvad i samma
kommittébetänkande framhålles, lära uppvisa en årlig brist i tillväxt af 4,800 kubik-
meter? Här kräfves dock i alla fall en rationell och ekonomiskt väl ledd skogs-

vård. Och är skogsstateu i sin nuvarande organisation väl skickad att fullgöra en
dylik skogsvård? Ja, det har ju vidtagits åtskilliga förbättringar under de sista

åren, men andan är dock kvar. Statens skogsvårdspersonal är för mycket expedi-

tionshafvande och har för litet af den intresserade skogsägarens praktiska grepp på
tingen. Det förekommer för stark centralisation och för mycket mångskrifveri.

Det är, såsom också herr Johan Ekman framhållit i sin motion, bristen på affärs-

mässigt handhafvande af statens skogar, som isynnerhet vållar detta klena och en-

ligt min tanke för våra skogars framtid oroväckande resultat. Man behöfver blott

se på några enstaka exempel för att finna bekräftelse därpå. Se vi t. ex. på sta-

tens största skogstillgång, lappmarksskogarna i de nordliga länen, är första villkoret

för rationell skogsskötsel, att vi taga vara på affallsvirke och småvirke. Och detta

förutsätter med nödvändighet goda flottleder och billiga flottningsafgifter. Ja, i

sistnämnda hänseende kunna statens skogsvårdsorgan utöfva en mycket betydelse-

full verksamhet. Ty deras åtgörande kan i hög grad inverka på bestämmandet af

dessa flottningsafgifter. När en flottled skall användas, meddelas från revirförvalt-

ningen uppgift på den skogsmängd, som skall utdrifvas och flottas genom leden.

Och efter dessa uppgifter bestämmes afgiftens storlek. De uppgifter, som revir-

förvaltningen sålunda lämnat, ha ofta visat sig vara gan.ska vilseledande. Senare
årets skogsvårdstidskrift lämnar ett typiskt exempel därpå. Vid inrättande af en
flottled i Oviken uppgafs från revirförvaltningen, att under amorteringstiden årligen

skulle utstämplas från kronans skogar 16,500 timmer och från enskilda skogar
24,300 timmer. I verkligheten utstämplades och flottades under de 8 år, som amor-
teringstiden omfattade, från statens skogar 3,000 och från enskilda skogar 20,000
timmer, således i själfva verket en mycket mindre virkeskvantiset, än som var upp-
gifven. Och detta är så mycket mera anmärkningsvärdt, som statens skogstjänste-
män, revirförvaltningen däruppe, i första hand uppgöra och bestämma utstämplin-
garna och hvar dessa skola äga rum. I det af mig uppgifna exemplet visade det
sig, att flottningsbyggnaden, som beräknats kosta 20,000 kronor, långt ifrån att

efter dessa 8 år vara i det närmaste slutamorterad, visade en återstående kostnad
af 26,000 kronor. Detta medförde naturligtvis, att dessa amorteringsafgifter, flott-
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ningsafgifter, som läggas på timret, komma för en lång framtid att betunga det

virke, som utforslas. och följden blir, att små\-irke och affalls\-irke få ligga i sko-

gen och ruttna bort till ingen nytta.

Det är dock ofantliga värden, som på detta sätt årligen förfaras i skogarna, och

som åtminstone delvis genom en praktisk blick och ett praktiskt handhafvande skulle

komma vår industri, pappersmasseindustrien och jämförädlingsindustrien till godo,

denna sistnämnda genom träkol. Det har nämligen under sista tiden gjorts åtskil-

liga nva uppslag i afseende på kolningsindustrien, som vore väl värda för staten

att uppmuntra och understödja.

En annan sak, som också har ådragit sig en viss uppmärksamhet, är frågan

om ntdikning på statens skogsmarker. Det förekom för en tid sedan en uppgift

äf en officer, hvari påvisades, att på kronans marker i Norrland, hade \i ungefär

500.000 hektar försumpad skogsmark, lämpUg för skogsbörd. Här har staten en

utomordentligt stor och ^•iktig uppgift — en uppgift lika \-iktig som att köpa nv
skog, den nämligen att göra den skog, vi redan ha, fruktbärande och lifskraftig.

Statens skogsför\-altning uppbär anslag för myrutdikningar, h\-ilka ursprung-

ligen tillkommit genom upprepade motioner i Riksdagen, och först på senare tid

ha statens organ tagit denna fråga under allvarligt öfvervägande. så att nu uppgå
dessa anslag för utdikningar till icke mindre än 500,000 kronor om året. Om vi då

tänka på den kostnad, det skulle erfordras, att utdika dessa 500,000 hektar — den

beräknas uppgå till omkring 13 milUoner — skulle det med ett årligt anslag af

500,000 kronor, taga i anspråk en tid af 30 år för att få denna utdikning färdig.

Det är alldeles gif%-et. att det är af utomordentligt stor betydelse att få sådana ut-

diknigsarbeten verkställda. Därpå lämnar den enskilda skogsvården exempel. Ty
att de enskilda skogsägarna inse detta, det kan man se däraf, att de underkasta sig

stora uppoffringar just för dessa utdikningar. Däruppe i Norrland kunde dessa

mvrutdikningar på statens skogsmarker vara af mycket stor betydelse, äfven därigenom

att de lämnade stadigvarande arbete åt den befolkning, som lider af nästan kronisk nöd.

Ett annat förhållande, som väckt mycken uppmärksamhet och som skulle er-

bjuda en tacksam upp^gift för skogsvården, det är just dessa utstämplingar af ska-

dad och undermåhg skog på statens skogsmarker, som företas i de nordhgaste länen

och hvilka delvis antaga form af skogssköfling.

En sak till. som icke kan undgå uppmärksamhet, är det sätt, hvarpå staten

sköter den mark, som staten inköper för bedrifvande af skogsvård. Staten har så-

väl i Norrland, som i södra och mellersta Sverige på de hemman, staten inköpt för

bedrif\-ande af skogsskötsel, låtit jordbruket förfalla. Vi ha framhållit, och det med
ef tertr^ck. här i Riksdagen, att de enskilda skogsägarna i Norrland skola vårda sina

hemmän. :Men då, mina herrar, kräfver väl också statens värdighet och intresse,

att staten sköter och upprätthåller jordbruket på de hemman, som den själf köpt in.

Inför dessa och många andra förhållanden kan man verkhgen vara tveksam

om, huru\-ida man skall gå med på att genast nu fastslå en organisation, som, säga

hvad man \-ill, dock kommer att för en lång framtid bli beståndande, och huru\nda

icke försiktigheten kräfver att först söka få till stånd en så betryggande organisa-

tionsplan, att man därigenom kan vara säker på, att statens skogsvårdsintresseu

på alla dessa områden tillvaratagas på ett sätt, som tillfredsställer både statens eko-

nomi och äfven öfriga intressen.

Det är därför jag, herr talman, ber att få yrka bifall till herr Starbäcks m. fl.

reservation.

Herr inj/u : Herr talman, mina herrar! Det torde vara bekant, att jag varit

ledamot af löneregleriugskommittén och att jag såsom sådan varit med om det för-

slag, som Usrger till grund för Kungl. Maj:ts proposition.

Det är, som bekant. Kungl. Maj:t, som bestämmer, i hvilken ordning löne-

regleringarna skola af kommittén företagas till behandling. Kungl. Maj:t bestämde

ga"nska tidigt under löneregleringskommitténs arbete, att den skulle företaga skogs-

staten och omedelbart därefter de centrala verk, som lågo under jordbruksdeparte-

mentet, i första rummet domänstyrelsen till behandling. Anledningen till. att Kungl.

'Sla.yx var så angelägen om att dessa regleringar skulle företagas, var nog den om-

ständigheten, att det särskildt på skogsförvaltningeus område, så väl den lokala som

den centrala, var af sjmnerUgen stor vikt. att en snar lönereglering skulle komma
till stånd. Det har rätt länge klagats öfver — och det har genljudit äfven här 1
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kammaren — att förvaltningeu af statsskogarna, särskildt af de norrländska sko-

garna, icke fullt motsvarade, hvad man i det hänseendet kunde önska. Därför till-

sattes ungefär samtidigt med att löneregleringskommittén fick sitt uppdrag den om-

talade skogsvårdskommittéu, som skulle yttra sig om skogsvården å statens skogar

i allmänhet. Men det ansågs tillika vara i högsta grad angeläget, nästan det an-

gelägnaste, att man i tid skaffade förhöjda löner åt skogsstaten, så väl de lokala

myndigheterna som den centrala — dessa hänga ju nära tillsammans; framför allt

på skogsafdelningen är det en ständig öfverflyttning från de lokala skogsförvalt-

ningarna till den centrala och i motsatt riktning. I annat fall riskerade man, att

de bästa arbetskrafterna icke ginge dit, utan att man förlorade dem därför att de i

stället droges öfver till den enskilda skogsförvaltningeu. Man hade nog redan bör-

jat bevittna den flykt ifrån statens tjänst, som tidningarna talat om på andra om-

råden och som jag där tror det icke är så farligt med, men som på detta område

är synnerligen farlig, med hänsyn till förhållandet mellan statens skogsrörelse i Norr-

land och de enskildas skogsrörelse där. Löneregleringskommittéu har i sitt förslag

om skogsstaten gjort ett uttalande iust i denna riktning, som jag skall be att få

erinra om, särskildt och med tanke på den s. k. skogsvårdskommittén. Löneregle-

ringskommittén tager nämligen upp den frågan, huruvida den skulle närmare inlåta

sig på skogsstatens omorganisation. Kommittén säger, att den icke ansett sig hafva

att ingå i något bedömande angående själfva sättet för tillgodogörandet af stats-

skogarnas afkastning och af åtgärderna för höjande af deras tillväxt; frågan om
skogarnas rentabilitet ansåg kommittén ligga utanför dess uppdrag. Så framhåller

kommittén vidare, att denna fråga för öfrigt gjorts till föremål för särskild behand-

ling af den af herr Starbäck m. fl. reservanter nu omnämnda skogsvårdskommittén,

och fortsätter på följande sätt:

»Kommittén har funnit sig hafva så mycket större skäl att begränsa sin under-

sökning väsentligen till hvad som i förevarande hänseende blifvit kommittén ut-

tryckligen pålagdt, som kommittén anser det vara i hög grad angeläget, att ett nytt

afiöningsförslag för skogsstaten framlägges med det snaraste och ej uppehälles genom
afbidan på en samtidig lösning af ofvan angifna, omfattande och omtvistande spörs-

mål. I de till kommittén öfverlämnade framställningarna har framhållits såsom en

angelägenhet af synnerlig vikt, att aflöningarna till skogsstatens tjänstepersonal

blifva bättre afpassade till behofven än de nu äro; och äfven från utomstående har

erkänts nödvändigheten häraf. Eljest torde lätteligen kunna inträffa, att de bättre

krafterna, öfver hvilka statens skogsförvaltning förfogar, vända sig åt andra håll

och att skogsstatens erforderliga rekrytering med goda krafter försvåras.» Detta

är nu närmast sagdt om skogsstaten i orterna, men gäller äfven om domänstyrelsen,

särskildt dess skogsafdelning. Jag anser därför för min del, liksom för öfrigt ma-
joriteten inom utskottet och såsom de flesta reservanterna från Andra Kammaren,
att det är synnerligen angeläget, att en lönereglering nu verkligen kommer till

stånd.

Hvad beträffar de erinringar, som däremot äro framställda, delar jag väsent-

ligen samma ståndpunkt som representanten från Ltind framlade i sitt anförande.

Här har till en början invändts, att skogsundervisningskommittén skulle komma
med något förslag, som skulle kunna ha inflytande på denna sak. Ja, det förslaget

ställer i utsikt en helt ny styrelse alldeles utanför domänstyrelsen. När det nu upp-

lysts, att de nuvarande skogsundervisningsärendena i domänstyrelsen icke uppgått

till större antal än 60, synes det alldeles uppenbart, att, om dessa ärenden — hvil-

ket skulle blifva resultatet, om skogsundervisningskommitténs förslag ginge ige-

nom — toges ifrån domänstyrelsen, detta icke kan spela någon roll. Jag vågar för

min del hålla före, att det är så mycket mindre skäl att för skogsundervisnings-

kommitténs skull uppskjuta löneregleringen, som jag icke kan neka till, att jag är

högeligen osäker om, huruvida denna kommittés förslag just träffar det rätta; och
härtill kommer att, efter den motivering, som de tre reser\-antema framlagt för sin

reservation, skulle Riksdagens Andra Kammare genom denna reservations antagande
fastslå, att denna kommittés förslag till reglering af skogsundervisuingen, med en

särskild styrelse för densamma, är det riktiga. Det vill jag icke vara med om att

nu underskrifva. För öfrigt erkänner jag, att jag icke kan afgifva något bestämdt
omdöme om den saken, enär jag icke känner till den tillräckligt, men jag är just

därför icke beredd att svära på magisterns ord, och säga att det är det bästa.

Vidare är det denna skogsvårdskommitté. Hvad den beträffar, är det gifvet.
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att den har ett mycket stort uppdrag; det berör icke allenast kronans utan äfven
enskildas skogar, som stå under skogsstateus förvaltning. Jag tror nu cis.serligen
för min del, att denna kommittés förslag kan få ett rätt stort inflytande på orgauTsa-
tiouen af skogsstateii. :Men jag tror icke — och i det hänseendet måste man väl
tillmäta statsrådet och utskottets majoritet en större kompetens att bedöma saken —
att den får något väsentligt inflytande med afseende på själfva organisationen af
domänstyrehen, och att den utgör något som helst hinder eller något som helst skäl
för att nu uppskjuta denna organisation.

Är det för öfrigt så mycket att vara rädd för denna så omtalade omorganisa-
tion af domänstyrelsen? Jag vill icke tala om den plan eller det utkast till ärendenas
fördelning inom domänstyrelsen, som löneregleringskommittén uppgjort, men be-
träffande hvilken statsrådet lämnat o\-isst, huruvida han kommer att vara med på
denna plan eller ej. Utan hvad jag afser är den verkUga ändring i organisationen,
hvarom här är fråga.

Nyheten är i första rummet den, att man skulle få in .såsom byråchef i domän-
styrelsen en i jordbruk kunnig person, i stället för att å detta ämbetsverks jord-
bruksafdelning nu sitta två jurister. Detta har en af de tre reservanterna själf erkänt
utgöra en förmån, och det är ju uppenbart, att så också verkligen är förhållandet.
I sammanhang härmed ber jag att få vända mig mot hvad denna reservant talade
om det juridiska elementet i domänstyrelsen, i fråga hvarom han uttrs-ckte sig med
ett visst förakt om den juridiska afdelning, som vore ifrågasatt att bildas. Men
hvad ondt ligger väl i denna afdelning? För när^-arande finnas två juridiska afdel
ningar, och dessa vill ju reservanten behålla

Det skulle, som sagdt, vara till stor fördel att få in en jordbrukskunnig person
i domänstyrelsen. Vidare — och detta är det allra viktigaste — skulle man få en
ytterligare byrå för de norrländska skogarna. Ty det är verkligen så, mina herrar,
att den domänstyrelsens byrå, hvilken nu har att behandla ärenden angående de
norrländska skogarna, är alldeles öfverhopad med arbete, så att det nu icke finns
någon möjlighet för denna byrå att på ett tillfredsställande sätt sköta om dessa
ärenden. Härför måste man således hafva en väsentlig ökning i arbetskrafterna, och
detta lär icke kunna gå för sig på annat sätt än genom bildandet af en nv bvrå.
Hvilkef förslag skogsvårdskommittén än må komma med, så är det min fullaste

öfvertygelse. att nämnda byrå kommer att behöfvas, och kanske flere till. Att få

förstärkta arbetskrafter i domänstyrelsen är enligt min uppfattning oundgängligen
nödvändigt just med hänsyn till skogsförvaltningen i Norrland. Det är väl också
detta, som förmått samtliga reservanter från Andra kammaren — undantagande de
tre, hvilka framställt ett skrifvelseförslag — att vara med om och tillstyrka inrättande
af denna ytterligare byrå. Man vet ju, att dessa reservanter eljest icke äro så an-
gelägna att komma med förslag om nya tjänstemän; men här, som sagdt, hafva de
funnit, att det är absolut nödvändigt att göra det. Och med den kännedom jag har
om dessa förhållanden får jag säga, att det skulle vara högst beklagligt, om dessa
nu föreslagna nya befattningar icke inrättades, utan man i stället läte nöja sig med
extra krafter, såsom de tre reservanterna gif\"it anvisning på för att fylla ifråga-

varande behof. Det klagas äfven af dem öfver, att vår skogsförvaltning icke är

nöjaktig, detta med hänsyn särskildt till vården af de norrländska skogarna. Detta
klagomål bör man väl, äfven på den nuvarande ståndpunkten, vara med om att

afhjälpa så godt man kan, genom att gifva domänstyrelseu tillräckliga krafter för

det arbetet. Ja, dessa äro de hufvudsakligaste skälen att godkänna den nu fram-
lagda omorganisationen af domänstyrelsen.

Nu föreligger också en motion, i hvilken det yrkas på att bringa in mera
affärsskicklighet i statens skogsförvaltning. Ja, detta kan ju vara alldeles riktigt,

jag ^•ill icke bestrida det. Men för min del \'ill jag, i likhet med representanten för

Lund, icke vara med om en skrifvelse till Kungl. Maj:t sådan, som här föreslagits.

Jag är nämligen icke ännu så säker på huruvida det under alla händelser skulle

vara så bra, om domänstyrelsen, statens högsta skogsstyrelse, skulle inlåta sig på
t. ex. virkesaffärer med utlandet eller i öfrigt på större \-irkesförsäljningsspekulationer.

Jag är icke så säker på, att det ens skulle vara så bra att få in en »affärsskicklig

person i domänstvrelsen. För min del tror jag, att, om staten öfverhufvud skall

drifva virkesförsäljning af nämnda art, ett bättre arrangemang vore, att man skaffade

sig en särskild affärsman lill hjälp för att ombesörja sådana försäljningar. Med ett

ord, jag tror, att man, i allmänhet taget, kan vara med om syftet i den motion, som
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här framlagts, nämligen att det skall så att säga blifva mera fart i statens skogs-
förvaltning och mera affärsblick däri. Men att det skulle vara bra att nu aflåta en
sådan skrifvelse till Kungl. Maj:t, som föreslagits, det är jag, i likhet med talaren

på lundabänken, ganska osäker på; detta skrifvelseförslag synes ock ganska oklart.

Det högsta, jag skulle kunna vara med om, vore som sagdt ett instämmande i

motionärens syfte. Häraf följer, att jag härvid snarare har den mening, som hyllats

af utskottets majoritet, liksom ock det större antalet reservanter från Andra kammaren.

I en punkt skiljer jag mig emellertid från sistnämnda reservanter, och det är
i fråga om chefens för domänstyrelsen löneförmåner. Jag har i lönereglerings-

kommittén varit med om att tillstyrka det högre beloppet, såsom det enligt min
uppfattning enda riktiga. Reservanterna i denna fråga hafva enligt min mening
alltför mycket fäst sig vid affärssynpunkten. De hafva jämfört domänstyrelsens
chefs ställning med den ställning, som cheferna för telegrafstyrelsen och järnvägs-
styrelsen intaga, och framhålla då, att dessa senare chefer göra stora affärer för

sina förvaltningars räkning och därför fordras det af dem affärsskicklighet, under
det åter chefen för domänstyrelsen icke behöfver göra några affärer. Det är emel-
lertid icke så mycket vid behofvet af affärsskicklighet, som löneregleringskommittén
fäst sig, då den föreslagit en högre aflöning för chefen i domänstyrelsen. Nej, det
är icke af sådant skäl, som kommittén gjort detta, utan den har motiverat sitt för-

slag med följande i utskottsbetänkandet refererade ord, som det må tillåtas mig
att nu uppläsa:

»Uppgiften att förvalta och göra fruktbringande så stora kapital, som dem
kronan ägde i sina skogar och jordbruksdomäner, vore nämligen så stor och makt-
påliggande, att den nyssnämnda aflöningen syntes kommittén för låg för den, hvilken
denna uppgift förnämligast ålåge. Särskildt inom skogsförvaltningen kunde felgrepp
eller brist på omtanke medföra mycket betydande ekonomiska förluster ej blott för

tillfället utan äfven för en lång framtid. En vaken uppsikt öfver förvaltningen i

alla dess grenar, förenad med omsikt och duglighet, kunde däremot bereda det

allmänna en vinst, i förhållande till hvilken en jämförelsevis betydande aflöning till

domänst3'relsens chef ej spelade någon roll.»

Detta uttalande synes mig vara alldeles riktigt, när man tager i betraktande,

att denne chef har att förvalta skogsegendomar till ett värde af omkring 97 millioner

kronor och jordbruksegendomar till ett värde af 2 millioner kronor. Men det till-

kommer ännu en omständighet — ja, jag skall kanske först säga några ord gent-

emot dem, som velat jämföra denne chef särskildt med statskontorets chef. Hur
detta kan vara möjligt, förstår jag icke. Statskontorets chef är en ämbetsman, som
sitter på sitt ämbetsrum och ser till, att arbetet inom verket går bra och ordentligt.

Domänstyrelsens chef däremot har uppsikt öfver statens alla skogar i landet och skall

vara initiativkraftig och se till att de skötas på ett omsiktsfuUt sätt. Detta är

någonting helt annat.

Men så tillkommer, såsom jag nyss antydde, en annan sak, och det är kon-

kurrensen. På det område, därifrån domänstyrelsens chef skall tagas, är staten utsatt

för en synnerligen svår konkurrens, nämligen från de enskilde skogsägarna och
särskildt skogsbolagen i Norrland. Dessa hafva redan börjat taga och taga fort-

farande de bästa krafterna från statens skogsförvaltning. Det föreslås nu af reser-

vanterna, att chefen för domänstyrelsen skall få 11,000 kronor i lön. Ja, jag vill

erinra, hurusom det var en jägmästare i Norrland, som ansågs vara framstående och
som var på tapeten att tilldelas en mera betydande befattning. Men hur gick det?

Jo, ett enskildt bolag tog honom; det betalade honom 14,000 kronor i lön och
lämnade dessutom fri bostad och vedbrand samt ersättning för alla resor. Är det

då lämpligt att komma och bjuda domänstyrelsens chef 11,000 kronor.? Jag frågar

om detta är riktigt. Med hänsyn till dessa omständigheter synes det mig vara i

allra högsta grad viktigt, att, om man vill få denna chefsplats besatt med en verkligt

duglig person, man också aflönar denna så, att icke enskilde skogsägare konkurrera
med staten om honom och taga bort honom.

Nu är jag naturligtvis icke blind för, att häremot kan invändas, att det alls

icke är sagdt, att därför att en person betalas bättre, han också sköter befattningen

bättre. Detta kan ju vara sant, men å andra sidan är man mera tillförsäkrad att

kunna göra anspråk på det bästa, om det betalas ordentligt.

Jag skall be att få säga en sak till, och den är riktad mot den reservant, som
här ställde i utsikt att domänstyrelsens jordbruksafdelning och dess skogsafdelning
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skulle åtskiljas — ja, detta står ju icke i själfva reservationen och jag tror, att han
först nu kommit att tänka på ett dylikt förslag. Det var ett långt arbete innan
dessa båda afdelniugar blefvo sammanförda; och nu skulle de åter skiljas och det
ställes i utsikt, att staten skulle upprätta ytterligare ett centralt verk för jordbruks-
domänerna. Skulle då detta vara så lämpligt.^ Det förhåller sig verkligen så. att

jordbruks- och skogsafdelningarna i domänstyrelseu hafva icke så litet gemensamt;
dessa för\-altningar gå i många stycken in på hvarandra. Jag tror därför icke, att

Riksdagen nu kan vara beredd på att underskrifva en sådan mening, som att dessa
båda afdelningar skola skiljas åt, efter det att de en gång med stort arbete slagits

ihop och varit tillsammans i så många år.

På grund af hvad jag nu anfört, skall jag, herr talman, be att få förena mig
med herr Larssons i Lund yrkande. Jag skulle ju gärna kunnat gå med på ut-

skottets hemställan; den skiljer sig ju endast i fråga om motiveringen och det svnes
mig betydande. IMen då min uppfattning i frågan öfverensstämmer med herr Lars-

sons i Lund, så ber jag, som sagdt, att få yrka bifall till hans yrkande; jag har
dock, såsom jag nämnde, heller ingenting emot om utskottets hemställan skulle

vinna kammarens bifall.

Herr vice talmannen: Den reservation, som jag biträdt, skiljer sig icke från

Kuugl. Maj:ts förslag i någonting annat än beträffande aflöningen till chefen för

domänstyrelsen. Nu har den siste ärade talaren framhållit, att det icke bör förefinnas

något skäl att sätta aflöningen åt ifrågavarande chef lägre än till de 15,000 kronor,
hvilka Kungl. IMaj:t föreslagit. Såsom stöd för denna sin åsikt åberopade han, bland
annat, att det gifvits exempel på däruppe i Norrland, hurusom jägmästare kunna
blifva af enskilde aflönade med ända till 14,000 kronor. Huru skulle man då, frågade

han, under sådana förhållanden kunna tänka på att få en bra chef för domän-
stvrelsen för en aflöning af endast 11,000 kronor?

Men den ärade talaren tog icke i betraktande, att det är bra mycket lugnare
och tryggare att vara en statens tjänsteman än en de enskildes tjänsteman, och
detta icke minst därutinnan, att statens tjänstemän icke allenast hafva sin säkra
inkomst under sin tjänstetid, utan äfven, när denna är tilländagången, afgå med hög
pension, såsom vi väl gärna kunna säga. Särskildt hvad beträffar den plats, hvarom
här är fråga, gäller, att hvarje dess inuehafvare får, då han lämnar densamma, en
hög pension. Detta tog den ärade talaren icke alls i betraktande, då han talade

om den höga aflöning, som en skogstjänsteman kunde få hos enskilde.

Med afseende på löneförhållandena och öfriga för\-altningskostnader vid skogs-

väsendet och domänstyrelsen ber jag att få återkalla i herrarnas minne, huru dessa

nu ställa sig. Af den tabell, som åtföljer utskottets utlåtande, finna vi, att under
rubriken »till kronoskogarnas förvaltning och befrämjande af skogsväsendet i all-

mänhet» för närvarande är anslaget ett belopp af 2,264,792 kronor. Detta belopp
skulle nu ökas med 304,058 kronor till 2,568,850 kronor, och summan af denna post

jämte andra för skogsstaten uppförda utgifter uppgår till icke mindre än 3,889,000

kronor. Därjämte utgör för närvarande kostnaden för domänstyrelsen 94,000 kronor,

hvilket belopp nu skulle ökas med 69,000 kronor till 163,000 kronor. Sammanslå
%-i dessa båda summor 3,889,000 kronor och 163,000 kronor, så få vi utgifter på
något öfver 4,000,000 kronor. Den årliga inkomst, som statsverket har af sina

skogar, har på senare åren utgjort, då den varit som högst, S ä 9 millioner kronor.

Hälften af hela inkomsten åtgår således till för\-altningskostnader och aflöningar.

Kan man under sådana förhållanden känna sig mycket böjd för att ytterligare öka

på dessa utgifter, S3-unerligen när man icke kan vara fullt viss, att det är alldeles

nödvändigt i hvarje fall, som nu sättes i fråga. För min del är jag icke öfvertygad

om att det är nödvändigt att öka lönen för chefen för domänstyrelsen till så högt
belopp som 15,000 kronor. Jag tror, att då man skall söka efter aspiranter till

denna plats så skola de antingen tagas bland öfverjägmästarne — och för en sådan

person är det väl en vacker förhöjning att ifrån lönen som öfverjägmästare komma
upp till en chefslön af 11,000 kronor — eller också skall chefen för domänstyrelsen

tagas från ett sådant håll, där vederbörande icke så mycket sätta i fråga själfva

aflöningsbeloppet som fastmera att innehafva en sådan plats som denna chefsplats i

ett statens ämbetsverk.
Hvad åter beträffar frågan om huru statens skogar skola rätteligen skötas, så

är jag visst icke så hemmastadd på det området, att jag vågar uttala något bestämdt

emot hvad som blifvit framhållet från deras sida, som reser^-erat sig i sådant af-
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seende. Men jag tillåter mig i alla fall att framhålla, att jag icke tror, att det är

rådligt ställa så till, att förvaltningen af statens skogar skulle komma att ske affärs-

mässigt i den mening, att staten skulle i stor utsträckning slå sig på t. ex. såg-

verksrörelse och försäljning af det sågade virket, vare sig denna försäljning skulle

ske inom eller utom landet. Jag är viss om att detta skulle leda till en så om-

fattande verksamhet, delvis af svårskött beskaffenhet, att man gärna icke kunde
tänka sig att kunna få tillräckligt antal tjänstemän, som vore fullt lämpliga för en

sådan uppgift, och för öfrigt skulle sågverksrörelse eller andra skogsindustriella

företag, af staten bedrivna, helt visst komma att lämna liten eller kanske ingen

nettobehållning.

Då utskottet yttrar följande, så synes det mig, som om det skulle vara full-

komligt i öfverensstämmelse med hvad som vore rådligast att sluta sig till, åtminstone

för den närmaste tiden. Utskottet säger nämligen så här: »Genom de ofvannämnda
förbättringarna i domänstyrelsens och skogsstatens organisation torde ock den fort-

gående utveckling, som aldrig får saknas i en ekonomisk förvaltningsverksamhet,

i nu berörda hänseende vara att påräkna; och då med statens skogsförvaltning icke

är eller torde blifva förenad någon egentlig industriell affärsverksamhet i större om-
fattning såsom sågverksrörelse eller andra skogsindustriella företag, utan hufvud-

uppgiften för statens skogsförvaltning uppenbarligen synes vara åstadkommande af

en god skogsvård, uppbringande af statsskogarnas produktivitet samt afverkningaruas

och virkesförsäljningens ordnande på sådant sätt, att de inom orterna förefinthga

möjUgheter för en fördelaktig virkesafsättning ej allenast utnyttjas, utan äfven, där

så behöfvas och ske kan, genom lämpliga åtgärder upphjälpas och utvecklas, så

synas åtgärder i det af motionären angifna syfte icke erforderliga.»

Jag tror näppeligen, att detta utskottets uttalande har — åtminstone under den

hittills förda debatten — i någon mån blifvit vederlagdt.

På grund af hvad jag haft anledning att yttra, ber jag, herr talman, att få

yrka bifall till utskottets förslag med den ändring däri, som är framhållen i den

reservation, som är afgifven af mig m. fl. och vidfogad utskottets betänkande.

Herr Starbäck: Jag ber om ursäkt, herr talman, att jag måste med några få ord

rephkera den ärade talaren, som instämde i herr Larssons yrkande.

Jag förstår verkUgen icke, huru han så ögonblickUgt kunde ana en ny central-

styrelse, därför att man hade tänkt fullständigt skilja skogsärendena från jordbruks-

ärendena. Skulle det icke kunna vara tänkbart, att man öfverflyttade dessa senare

till landtbruksstyrelsen? Mig synes åtminstone detta icke omöjUgt.

Vidare sade han det, att det icke kunde komma i fråga, att staten skulle börja

på med förädlingsverksamhet i större skala. Detta spörsmål vill jag för närvarande

lämna utom debatt. Meningarna därom torde vara delade. Men det torde dock

vara så, att inom vissa delar af vårt land staten verkligen sysslar med sådant för-

ädlingsarbete.

Men det finnes ett annat område, beträffande hvilket man kan sätta i fråga,

huru\-ida det af domänstyrelsen skötes affärsmässigt. Jag skall icke trötta kammaren
med många exempel på detta. Jag kan dock icke underlåta att nämna åtminstone

ett exempel. Jag har här i min hand ett exemplar af »Tidning för leveranser till

staten m. m.» för den iS juni 1907. Där utbjudes till försäljning pappersmasseved

från åtskilliga statens skogar, och bland de villkor, som där uppställas, finnes ett

som lyder på följande sätt:

»Jägmästaren skall tillsammans med köparens ombud för hvarje olika afverk-

ningstrakt bestämma de relationstal, efter hvilka kubikmassan pappersmasseved —
utan bark — skall för hvarje olika tumklass, räknad efter diametern i fulla engelska

tum i'/., meter från marken å de på rot stående träden, beräknas; och kunna de

icke därom ena sig, äger öfverjägmästaren att i frågan besluta, hvaröfver klagan

icke får föras.»

Det förefaller åtminstone mig, ehuruväl jag icke är bevandrad i några stora

affärsföretag, högst märkvärdigt, att kronans egen tjänsteman skall vara den, som
afgör, när tvist uppkommer mellan köpare och kronan som säljare.

Det, som emellertid särskildt uppkallade mig till replik, var den egendomUga
uppfattning, som min ärade vän på södermanlandsbänken fått af mitt yttrande, eller

att jag med ett visst förakt skulle hafva yttrat mig om den föreslagna juridiska

byrån i domänstyrelsen. Men det är så långt från att jag med förakt uttalat mig

om denna byrå, att jag tvärtom ansåg önskUgt, att under dess befogenhet lades ännu
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flera ärenden än den högt aktade löneregleringskonimittén ansett lämpligt. Detta
kan väl icke rubriceras som förakt för den juridiska kapaciteten.

Herr Peissofi i Tallberg: Herr talman! Jag begärde egentligen ordet med an-
ledning af herr Widéns yttrande, ehuruväl jag tyckte, att början af detsamma pas-
sade så utmärkt som motivering för bifall till herr Starbäcks förslag. Han sade
nämligen, såvidt jag fattade honom rätt, att Kungl. Maj:t ganska tidigt beslutade,
att löneregleringskommittén skulle taga itu med skogsstaten och således äfven med
domänstyrelsen, och att löneregleringskommittén upptog frågan om omorganisation,
men ansåg sig böra begränsa sin verksamhet hufvudsakligen till en lönereglering,
ty det var, såsom han uttryckte sig, allmänt erkändt såväl inom som utom skogs-
staten, att lönerna voro så små, att de bästa krafterna drogos bort därifrån och to-

ges af enskilda. Nu vill jag fästa herr Widéns uppmärksamhet på, att vi reservan-
ter i detta stycke icke äro några barbarer heller, ty vi hafva godkänt Kungl. Maj:ts
förslag till stat för de personer och b3'råer, som finnas inom domänst3'relsen. Vi
ha således gått med på löneregleringskommitténs förslag i detta afseende. Men vi

hafva icke kunnat gå med på denna omorganisation. Och skälen härtill äro, enligt

mitt förmenande, tydligt angifna.

Jag skulle det oaktadt hafva kunnat gå med på utskottets förslag, om jag icke

hade en hflig känsla däraf, att om det framkommer ett sådant resultat af de kom-
mittéer, som nu arbeta, att riksdagen för sin del finner, att en omorganisation åter

är nödvändig, man naturligtvis kommer att förskansa sig bakom det beslut, som
riksdagen fattade så sent som år 190S. Det är denna farhåga, som gör, att jag icke

vill vara med om omorganisationen.
Beträffande löneförmånerna hafva vi däremot gått med på Kungl. Maj:ts för-

slag med den begränsningen, att vi föreslagit en lägre aflöning för chefen för do-
mänstyrelsen .

Jag måste säga, att tidpunkten är synnerligen illa vald för att just nu företaga

en omorganisation. Däremot säger jag ingenting om en lönereglering, hvilken jag
i likhet med den ärade ledamoten af löneregleringskommittén tror vara af behofvet
påkallad. En lönereglering bör således enligt mitt förmenande komma till stånd.

Däremot tror jag, som sagdt, att tidpunkten är mj-cket illa vald för en omorgani-
sation, då ju två kommittéer arbeta, h vilkas arbetsresultat utan tvifvel kommer att

i viss mån inverka icke så litet pä domänstyrelsens sammansättning.
Nu säges det visserligen, att den nu föreslagna nya b3-rån behöfs i alla fall

och att man därför bör bifalla Kungl. Maj:t förslag. Men att efter en omorganisa-
tion få bort en b)'rå, som icke passar för de nya förhållandena, det har sig icke så

lätt. Och därför tror jag, att kammaren handlar klokt, om den nu ansluter sig till

det af herr Starbäck framställda förslaget, till hvilket jag anhåller att få yrka bifall.

Herr Widcn : Herr talman! Jag skall be att med några ord få bemöta hvad
de båda senaste talarne yttrade. Har jag missförstått hvad den ärade talaren på
gäfleborgsbänken nämnde om den juridiska b^-rån i doniänst3'relsen, må det så vara;

det hade i alla fall icke något inflytande på mitt resonemang. — Hvad åter angår
det af honom anförda exemplet om virkesförsäljningen till pappersmasseved, frå-

gar jag: hvad har detta att göra med domänstvrelsens organisation? Den saken
måtte väl kunna rättas ändå, utan att detta behöfver bero af domänstyrelsens or-

ganisation.

Hvad beträffar frågan, huruvida man på grund af skogsvårdskommitténs arbete

bör uppskjuta löneregleringen för domänst^Tclsen, ber jag få fästa uppmärksamheten
på, att jag i detta afseende intager alldeles samma ståndpunkt som jlertalet reser-

vanter från Andra Kammaren. De ha icke heller ansett uppskof nödvändigt, utan

anse i likhet med mig, att en omreglering af domänstyrelsen bör företagas, fastän

de ej vilja sätta lönen till dess chef så högt som Kungl. Maj:t föreslagit.

Ivöneregleringskommittén har kallat den fråga, som utgör föremål för skogs-

vårdskommitténs arbete, »omfattande och omtvistad», och jag tror, att man med
fullt fog kan göra det. De ärade reservanterna, som påyrkat uppskof, ha icke i

ringaste mån ställt i utsikt, när denna skogsvårdskommitté skall kunna vara färdig

med sitt betänkande och ännu mindre när det kan komma fram för riksdagen. Ej

heller är det sannoHkt, att vi då skola genast vara öfverens om att godkänna hvad
kommittén föreslår eller hvilken förändrad organisation det möjligen skulle göra

nödig i domänstyrelsen. För min del tror jag, att man här om någonsin kan till-

lämpa ordspråket: medan gräset växer, dör kon. Sänskild med afseende på Norr-
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lands stalsskogar och deras ställning till bolagsskogarna är det icke lämpligt, ^att

det enskilda kapitalistintresset får längre i så hög grad ligga öfver staten i fråga

om aflöning åt skogstjänstemännen som nu är fallet. Det är nr den synpunkte»

också synnerligen angeläget, att man genom den mycket omtalade omorganisationers

af domänstyrelsen, som knappast är någon omorganisation inom centralstyrelsen, får

ännu en b_vrå för norrlandsskogarna, på det att hos denna styrelse må finnas arbets-

krafter nog för behandling af de ärenden, som röra dessa skogar. Detta blir icke

fallet, därest de nämnda reservanternas mening segrar. Jag vågar påstå, att det

just med hänsyn härtill är synnerligen betänkligt att nu skjuta upp löneregleringen

för domänstyrelsen på sätt dessa reservanter föreslagit. Det är i all synnerhet detta

förslag jag anser vara riskabelt.

Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.

Herr Lindblad i Närlunda: Herr talman! Jag kunde inskränkt mig till att yrka

bifall till det i herr Widéns föregående anförande gjorda yrkandet och äfven in-

stämma i det senare, men då jag icke undgått att bilda mig en egen mening i hit-

hörande frågor, anser jag som min skyldighet att äfven uttala den.

Jag har med flit afhållit mig från att ingripa i fråga om kronans jordbruks-

domäner, då det ju kan finnas de, som anse mig jäfvig; jag har ju endast att rätta

mig efter riksdagens beslut. Men då särskildt bragts på tal frågan om förvaltningea

af kronans skogar, anser jag det kunna vara på sin plats att äfven uttala ett om-
döme i den frågan, som visserligen ligger utom mitt speciella område, men där jag

dock kan se, hur sakerna skötas. För min del kan jag icke, trots det jag tagit

noggrann kännedom om herr Ekmans motion, på något sätt instämma i det af ho-

nom gjorda yrkandet. Jag tänkte, när jag hörde herr Kronlund instämma häri och

fortsätta hans kritik, att det nog är lätt att kritisera, men att själf frambringa nå-

got nytt, torde vara svårare. Och. mina herrar, väl är det möjligt att aflägsna en>

eller annan af de nu fungerande tjänstemännen, både chefer och underordnade inom
jägeristaten, men hvad vinner man med det? Får man fram andra principer där-

igenom eller kan man med det på en gång skapa om en hel stor tjänstemannakår?

Man måste väl arbeta med de personer, som finnas, och utnyttja deras förmåga på
bästa sätt. Naturligtvis kan man försöka få vissa nya principer småningom fram,,

om detta visas vara lämpligare, men man må icke inbilla sig, att man genom ett

bifall till herr Ekmans motion och genom att ställa löneregleringen i det oafgjorda

skapar en helt n}- förvaltning. Det anser jag orimligt.

Och icke få \-i tänka oss, att staten i sin skogsförvaltning skall gå så mi-

nutiöst till väga, att den uttnyttjar och tager reda på hvarje tolfskilling, utan vi få

i detta fall göra jämförelse med ett annat stort verk, exempelvis riksbanken. Hur
ha icke statsmakterna vetat att reglera dess affärsverksamhet, så att den numera
blott är förläggare åt de enskilda bankerna och i stort sedt icke bedrifver någon
egen utlåningsrörelse! Detta har nog mött opposition på vissa håll, och man har

tyckt, att den i hkhet med de enskilda bankerna genom direkt utlåning kunde in-

tjäna åt statsverket ändå mera än hvad nu är fallet. Men jag tror, att det är klokt

anordnadt såsom det för närvarande är, och vi ha under senaste året kunnat för-

vissa oss om att vårt bankväsen fungerar utomordentligt väl.

Jag vill på sätt och vis jämföra förvaltningen af detta statens verk med för-

valtningen af kronans skogsdomäner Kronan drifver ju icke någon förädlings-

rörelse, hvarken sågverks- eller hyflerirörelse eller något dylikt, utan säljer timmer

på rot och öfverlämnar åt den enskilda affärsverksamheten förädlingen häraf och

den förtjänst, som därå kan blifva. Och jag tror också, att kronans tjänstemän veta

att tillvarataga kronans resurser i detta fall på bästa sätt.

Därför har jag ingen tilltro till att saken skulle kunna skötas just mycket
bättre, äfven om man skapade någon sådan institution, som man infört på andra

områden, nämligen ett slags fristående fullmäktige. Sådana finnas nu inom telegraf-

verket, men det torde vara lämpUgt att afvakta de resultat, som man kommer till

med dessa fullmäktige, och se, om de ha lyckats så synnerligen väl. Men innan

det där visat sig några särskildt fruktbringande resultat af denna institution, tror

jag icke. att det är skäl i att sätta alltför mycken tillit därtill eller att där rädd-

ningen är att söka.

Jag tror icke heller, att man genom att bifalla förslaget om lönereglering af-

stänger möjligheten att införa en i viss mån ny anordning beträffande domänsty-

relsen, ty det är att märka, att både utskottet och Kungl. Maj:t ha föreslagit, att



DOMÄNSTYRELSENS OMORGANISATION. 287

de tjänstemän, hvilkas löner nu komma att regleras, skola vara skyldiga att taga
blih-ande nya tjänster, som äro jämställda med dem de bekläda, hvarför ingenting
hindrar riksdagen att, om nya synpunkter arbeta sig fram, äfven låta dessa göra
sig gällande inom verket, fastän man nu reglerar det. Och jag för min del är all-

lieles viss på, att dessa tjänstemän göra det bästa de kunna, och jag kan icke tro,

att det skulle vara så synnerligen lämpligt att särskilja de två grenarna inom do-
mänstyrelsen, jordbruks- och skogsför\-altningen. af den anledningen, att de många
gånger ha kontakt med hvarandra. Staten har domäner i mellersta Sverige med
både skog och jordbruk, och det är lämpligt, att ärenden, som angå dessa, hvilka
måste behandlas samtidigt, få skötas inom samma verk.

Ur denna synpunkt ber jag. herr talman, att få instämma i det yrkande, som
är gjordt af herr Widén.

Herr Persson i Stallerhult; Herr talmani Jag har icke deltagit inom utskottet
\-id behandlingen af denna hufvudtitel. Men då det icke finnes någon anteckning
därom i utlåtandet, skall jag be att få yttra några ord och samtidigt gifva tillkänna,
att jag kommer att yrka bifall till den af herr \-ice talmannen med flera afgifna och
\-id betänkandet fogade reservationen. Denna reservation skiljer sig icke från Kungl.
Maj:ts och utskottets förslag annat än i afseende å lönen för generaldirektören och
chefen för domänstyrelsen. Och därom skall jag nu be att få yttra några ord.

Skillnaden mellan den reser\-ation. som är afgifven utaf herr Starbäck m. fl.,

och för hvilken denne här talat, samt vice talmannens reser\-ation kan jag icke se

är så stor, som man velat låta påskina. Den egentliga olikheten är ju den, att un-
der det den ena reserA-ationen vill fastslå behofvet af ytterligare en byråchefsbefatt-
ning, så ^-ill herr Starbäcks reser\ation endast bibehålla de nuvarande bvråchefema
och dessutom sätta tre första gradens tjänstemän på extra stat, hvilka tjänstemän,
enligt såväl den andra reservationen som Kungl. Maj:ts förslag, skulle komma på
ordinarie stat. Att behofvet af dessa tjänstemän inom domänstyrelsen verkligen
finnes, det har herr Widén mycket tydligt ådagalgt. Och när nu behofvet af ökade
arbetskrafter — med undantag af en byråchef — inom domänstyrelsen blifvit till-

godosedt genom båda reser\-ationerna, undras det mig, huruvida icke herr vice tal-

mannens reservation bör hafva företräde. Ett annat företräde enligt dennes reser-

vation är väl också, att uppdelningen af domänstyrelsen i två afdelningar, nämligen
en skogsafdelning och en jordbruksafdelning, bortfaller. Rörande denna fråga fin-

nes ju en mycket klar och tydlig utredning i statsverkspropositionen. Jag skall icke
uppläsa hvad där finnes angifvet beträffande denna sak. Där står dock taladt om.
huru arbetet för närvarande är skildt mellan de olika byråerna. Denna stränga
åtskillnad skulle nu upphäivas genom ett bifall till utskottets förslag, sådant som
reser\-antema velat hafva det. Utredningen af denna sak slutar på detta sätt: »Om
förhållandena utvecklade sig. på sätt nyss angifvits, kunde det emellertid med den
nuvarande indelningen i afdelningar lätt inträffa, att göromålen å vissa af styrelsens

byråer blefve betydligt mera kräf\-ande än å andra. Ur denna synpunkt måste det

anses såsom en fördel, om sättet för göromålens fördelning mellan byråerna ej \n-

dare med nödvändighet blefve beroende på åtskillnaden mellan en särskild jordbruks-

och en särskild skogsafdelning.»
Genom detta slut af resonemanget visas det ju, att chefen för domänstyrelsen

kan med stor lättnad fördela arbetet mellan de olika byråerna, för den händelse

den ene byråchefen skulle få större arbetsbörda sig pålagd, än han skulle kunna
medhinna, under det den andre kanhända icke hade så mycket arbete, att han vore
träget sysselsatt. På detta sätt skulle den fördelning, som förut funnits, upphäfvas
och ett bättre tillgodogörande af arbetskrafterna inträda. Såsom ett bevis på att

detta upphäfvande af skillnaden mellan de båda afdelningama bör komma till stånd,

torde man endast behöfva läsa hvad som är andraget till förmån härför. Om vi se

på jordbruksafdelningen, finna \'i, att från är 1SS3 de särskilda domänerna i landet,

som lyda under jordbruksafdelningen, minskats från 3.469 till 2,121; således hafva

jordbruksdomänerna minskats med ett antal af 1,348. Men om man slår upp i be-

tänkandet hvad som finnes anfördt angående skogsafdelningen, så finner man, att

under samma tidspeiiod å skogsafdelningen icke mindre än 2,666 stj-cken arrenden

blifvit upprättade till följd däraf, att genom inköp af skogbärande och till skogs-

växt tjänlig mark staten erhållit delvis mycket stora och till en del mindre jord-

områden, som måste utarrenderas. Det synes därför uppenbart, att den nuvarande
skillnaden mellan jordbruks- och skogsafdelningarna icke bör få vidare existera.



2 88 SKOGSADMINISTRATIONEN.

Det är också till stor del likartadt arbete på båda hållen. Och under sådana för-

hållanden är det väl bättre, att chefen får tillse, att hvarje art af arbete kommer
under den rätte byråchefen. Jag har velat lämna denna upplysning, ty jag tror,

att den måste anses tala till förmån för utskottets och reservanternas förslag i denna
del, både därför att det finnes tillräckhgt med arbete för dessa 6 byråchefer och

för att arbetet skall blifva jämnare fördeladt genom att de ohka afdelningarna upp-

häfvas.

Skillnaden är, såsom jag nyss sade, egentligen beträffande aflöningen till che-

fen. Denna aflöning har af vice talmannen och hans medreservanter satts till ii,ooo

kronor i enlighet med hvad fjolårets riksdag beslöt i aflöning åt statskontorets chef.

Det undras mig, huruvida icke Andra Kammaren bör stanna vid denna siffra. Väl

kan här sägas, att domänförvaltningen är ett affärsverk, likasom telegrafverket och
järnvägsstyrelsen, hvilka i fjol reglerades och därvid denna, affärssynpunkten, fram-

hölls. Men då framhölls det också, att man borde vara aktsam, och att man borde

stanna vid att reglera dessa båda verk såsom affärsverk. Men nu fortsätter man
och vill redan vid denna riksdag, att denna princip skall öfverflyttas äfven på do-

mänförvaltningen. Mig förefaller det icke tilltalande, att chefen för domänstj^relsen

skall hafva högre lön än öfriga generaldirektörer, hvilkas löner redan äro reglerade

eller hädanefter komma att regleras. Vi hafva redan fått en kungl. proposition be-

träffande lönereglering för kammakoUegium, där chefen, om jag icke missminner
mig, har presidentsvärdighet, men dennes lön är det oaktadt upptagen till 12,000

kronor. Under sådana förhållanden får man väl också antaga, att jämväl presiden-

terna vid hofrätterna komma att stanna vid en aflöning af 12,000 kronor. Åtmin-

stone torde man väl hafva tänkt, att dessa senare skulle jämföras i aflöningshän-

seende med den president, hvars lön redan nu är föreslagen till reglering. För min
del får jag säga, att de uppgifter, som åligga presidenterna i de dömande verken,

äro lika viktiga som de uppgifter, hvilka äro ålagda chefen för domänstyrelsen.

Den person, som sitter och dömer öfver svenska medborgares lif och egendom, doi

vill jag åtminstone sätta lika högt i aflöningshänseende som den person, hvilken har

svenska statens skogar och jordbruksdomäner att förvalta.

Det undras mig vidare, huruvida det kan vara en fördelaktig väg att slå in

på att tillsätta chefen på så lösa boliner, som här är föreslaget och som finnas an-

gifna på sidan 123, nämligen att denne generaldirektör skall, i likhet med general-

direktörerna för telegrafstyrelsen och järnvägsstyrelsen, om han, innan han uppnått

12 tjänstår, antingen på grund af sjukdom befinnes till nöjaktig vidare tjänstgöring

oförmögen eller ock utan egen begäran nödgas afgå från sin befattning utan att

på grund af tjänstefel hafva förverkat densamma, vara berättigad att, likaledes å all-

männa indragningsstaten, i pension uppbära 5,000 kronor, då afgången sker före

eller vid 6 tjänstår, samt 5,500 kronor, där afgången sker efter 6, men före 12

tjänstår.

Detta är väl ett nytt sätt att pensionera, som är främmande för den svenska

riksdagen, om jag undantager de bestämmelser, som i fjol fattades rörande cheferna

för de båda andra nyssnämnda verken. Förhdet års riksdag godkände en pensions-

lag, som kommer att gälla alla statens civila tjänare, och den gäller ju redan för,

jag vågar säga, tusental. Men nu skulle denne tjänsteman, chefen för domänstyrel-

sen, ställas alldeles vid sidan om denna pensiouslag och tillerkännas andra förmåner,

som de tjänstemän, hvilka falla under pensionslagen, icke fått. I denna lag infördes

en s. k. afkortad pension, för den händelse en tjänsteman iråkade sjukdom och icke

kan på denna grund fortsätta att sköta sin tjänst, utan nödgades afgå därifrån. Har
han tjänat i 10 år, får han afgå med den afkortade pensionen, d. v. s. han får en-

dast 75 % af lönen. Men den nu ifrågavarande tjänstemannen skulle allenast om
han tjänstgjort 6 år, få pensionsrätt till belopp af 5,000 kronor, hvilket belopp, om
han tjänstgjort utöfver 6 år, skulle höjas till 5,500 kronor, allt under det att öfriga

statens tjänare icke få sin pension i allmänhet förrän vid fyllda 67 år. Denne
tjänsteman skulle således få en förmån framför andra generaldirektörer och presi-

denter, hvad det nu vara må — en förmån, som de sakna, men som denne nu skulle

erhålla. Det undras mig, huruvida det kan vara möjligt, att riksdagen viU vara

med på att på detta sätt flytta upp den ene efter den andre. Och det förvånar mig,

att herr Widén, som inom kommittén väl har satt denna höga lön af 15,000 kronor,

dock nu är färdig att godkänna det förslag, som nyss upplästs. Ty kommitténs

förslag innehöll icke detta, utan i det förslaget skulle äfven denne tjänsteman, lik-
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som andra, falla under pensionslagen. En reservation i annan riktning finnes vis-

serligen afgifven, undertecknad af herr Wijk. Men den lämnar herr Widen å sido
i alla fall och sluter sig till ett förslag, sådant som detta, hvilket skiljer sig ifrån
kommitténs förslag. Jag tror, att det är en stor risk och icke alls välbetänkt att

flytta in den ene efter den andre på sådana här undantagsbestämmelser.
Nu säger man äfven i detta fall, att det nu ifrågavarande verket är ett affärs-

verk, och att, när Kungl. :\Iaj;t skall söka efter chef, Kungl. Maj:t råkar i konkur-
rens med enskilda skogsägare. Ja, så kan man resonera rörande hvarenda plats.

Men jag undrar i alla fall, huruvida icke de stora enskilda skogsägarne äfven hädan-
efter äro i behof af lika goda krafter som förut, antingen staten sätter 11.000 eller

15,000 kronor i aflöning för chefen för domänförvaltningen. De enskilda hafva sä-

kert behof af chefer, h\-ilken aflöning staten än sätter, och konkurrensen blir nog
i alla fall lika stor. Såvidt jag kan se, blir det icke en smul bättre, om staten sät-

ter 11,000 eller 15,000 kronor i lön. Jag vill taga ett annat exempel, som inträffade
för några år sedan. Landshöfdingelönerna utgöra 12 ä 13,000 kronor. För några
år sedan hände det, att den privata verksamheten tog en landshöfding och betalade
honom mycket väl. Men det blef i alla fall en landshöfding i länet; och jag har
icke hört annat, än att det gick mycket bra. Jag har icke heller hört, att Kungl.
Maj:t sedan kommit och sagt, att nu börjar konkurrensen att plocka bort lands-
höfdingarua till den privata verksamheten, vi måste därför höja lönerna för lands-
höfdingarna. Jag har, som sagdt, ännu icke hört något tal därom. Men samma
skäl kunde anföras på det område, som gälla här.

Jag för min del kan icke se annat, än att den af vice talmannen m. fl. afgifna

reservationen har goda skäl för sig, och jag ber därför, herr talman, att få j-rka

bifall till densamma.
Herr A/u/trso/i i Hasselbol instämde häruti.

Vid verkställd votering afgåfvos först 115 röster för utskottets förslag och 80
röster för herr Starbäcks reservation. Sedermera afgåfvos 152 röster för herr Pehr-
sons m. fl. reservation och 44 för utskottets förslag. Hufvudvoteringen utvisade 53
röster för hr Larssons i Lund yrkande och 147 för hr Pehrsons reservation.

Skogsstaten.

Kungl. Maj:t hade föreslagit Riksdagen, bland annat, att godkänna i statsråds-

protokollet för den 13 januari 190S intaget förslag till stat för skogsstaten.
Utskottet hade på anförda skäl hemställt att Riksdagen i anledning af hvad

Kungl. Maj:t föreslagit, måtte godkänna följande aflöningsstat för skogsstaten:
Vid förevarande moment hade reservation anförts af herrar £. G. Kitiberg. D.

Persson och K. Starbäck. hvilka yrkat, att de i det af Kungl. Maj:t framlagda för-

slaget till stat för skogsstaten upptagna respenningar för öfverjägmästare och jäg-
mästare måtte af Riksdagen beviljas, och att anslaget till respenningar alltså måtte
i staten utföras med ett belopp af 153,500 kronor.
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Vid diskussionen i denna fråga yttrades i Första Kammaren af

Herr K:nbt-rg: Jag är öfvertygad däxom, att enhvar, som är intresserad för
skogsstatens uppgift, skall känna sig tacksam för det sätt hvarpå skogsstatens löne-
fråga blifvit behandlad i utskottet. Utskottet har nämligen här till fullo behjärtat
just kärnpunkten i regleringen, nämligen att göra skogsstatens aflöning så tillräck-

lig, att personalen kan ägna hela sin kraft, allt sitt intresse åt statens skogsskötsel.
ty endast därigenom kan en tidsenlig utveckling af skogsvården äga rum och sko-
gamas afkomst blifva varaktigt och stadigt ökad. Men på samma gång beklagar
jag, att detta förstående af regleringens hufvudmoment icke har sträckt sig till

respenningama. Tillräckligheten af skogsstatens respenningar är dock villkoret för

att man skall kunna omsätta i praktiken det s}-fte, som jag nyss nämnde, nämligen
att åstadkomma en intensiv skogsvård. Det är utarbetet, arbetet ute i skogen, som
respenningama äro till för. Vtan tillräckliga respenningar kan icke vinnas den
intensitet i arbetet ute i skogarna, som just regleringen åsyftar. Jag beklagar då
den nedprutning af 11,500 kronor i anslaget, som utskottot här på kompromissens
väg varit tvungen till. Man kan ju tycka, att 11,500 kronor, fördelade som de äro

på 100 tjänstinnehafvare. äro en ringa summa. Så är dock icke fallet Afprut-
ningen är i vissa fall en femtedel, en sjättedel och en åttondel samt i lyckligaste

fall en tiondel af respenningama enligt Kungl. Maj:ts förslag, och det är ju inga
bagateller. De inverka i allmänhet taget ock mycket ojämnt.

Här inträffar nämligen, för att anföra ett exempel, att beträffande 17 revir alla

vederbörande hafva varit eniga om behofvet för iägmästarnas tjäusteutöfning att

erhålla Soo kronor i respenningar. Såväl kommittén, som haft sakkunniga från

skogsstaten tiU sin hjälp, som ock domänst^-relsen, hvars förslag hvilar på en lång

tids sakkännedom, och äfven Kungl. Maj:t, alla hafva varit eniga om, att för dessa

17 revirs skötsel skulle behöfvas dessa Soo kronor i respengar. Likväl har utskottet

med sin hnjal nu strukit af 100 kronor från dessa revirs anslag. Det är icke att

tillgodose det verkliga behofvet. ej heller är det att främja det syfte, som regle-

ringen har.

Domänstvrelsen. som ju är sakkunnig och bör förstå denna fråga, yttrar sig. på
•sidan 160 i betänkandet, sålunda:

»I följd af skogsfrågans hastiga utveckling under de senare åren har krafvet

på tjänstemännens både duglighet och arbetsintensitet nu måst ställas högre än för

fem år sedan. Särskildt finge styrelsen i detta afseeude framhålla, att åt arbetet

•ute i skogarna måste ägnas längre tid Men om detta skulle kunna ske i nödig

omfattning, så måste respenningama högst väsentligt ökas. Kunde tjänsteman vita

att han på resor användt hela sitt reseanslag, torde det vara svårt att af honom
fordra än ytterligare tjänsteresor, äfven om de vore än så nödiga, ty tjänstemannen

skulle i så fall på resor i statens tjänst uppoffra egna medel.»

Jag kan icke annat än fullständigt gilla den uppfattningen, att respenningama

utgöra ett medel att få personalen ut i skogen. Lönen och tjänstgöringspennin-

gama äro icke afsedda för att täcka reskostnaden, utan denna skall täckas af res-

penningama, hvilka alltså särskildt för sig böra bedömas efter behofvet i de sär-

skilda re\-iren, men så sker icke här. då 100 kronor afprutas på samtliga revir.

Kungl. Maj:ts förslag är grundadt på en utredning af domänst.-relsen. Re\-ireu

hafva indelats i 6 klasser, alltefter den erfarenhet som man vunnit om den verk-

liga kostnaden, men det är ju tydligt, att då man under nuvarande förhållanden

vill öka intensiteten i själfva utarbetet måste tjänstgöringspenningama ökas \\å&

titöfver hvad de varit Här får man också taga hänsyn därtill att i denna reglering

ingår ett %-illkor, nämligen att nu utgående ersättning för \-issa resor icke %-idare

skall utgå, utan upphöra. Detta är motivet för den ökning i reseanslaget utöfver

kommittéförslaget som Kungl. Maj:t på gmnd af domänstyrelsens utredning har

godkänt och anmält till Riksdagens pröfning.

Det är ju så, att en jägmästare skall vara rörlig för att kunna fullt fylla sin

uppgift Han skall vara påpasslig. Han får icke försumma att infinna sig i skogen

när "helst en förvaltningsåtgärd af någon betydenhet skall anordnas. Att vid en

skogsförvaltning underiåta att begagna ett gynnsamt tillfälle kan föranleda stor

skada. Det kan föranleda stora föriuster. som kunna sträcka sig långt fram 1 tiden.

Kommittén har med stvrka framhållit just denna sida af saken.

Det är således, mina herrar, icke en lönefråga. Det är helt enkelt en ersätt-

ningsfråga. Det är en fråga om ersättning för kostnader, som äro oundvikhga för
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att man nöjaktigt skall kunna sköta tjänsten. Under sådana förhållanden vågar jag-

vädja till kammaren om bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Jag tror, att det icke är

möjligt att utan dessa, respenningar, sädana de nu äro framlagda i Kungl. Maj:ts

förslag, få fram hvad man vill få fram, nämligen den intensitet i arbetet ute i sko-

garna hos personalen, som är ett oeftergifligt villkor — och som i synnerhet i vår

tid framställer sig såsom ett oeftergifligt villkor — för en tidsenlig skogsvård.

Herr grefve och talman, jag }-rkar bifall till reservationen.

Grefve Wachtmeister, Fredrik: Då jag, herr talman, icke biträdt herr Kinbergs

reservation inom statsutskottet, har orsaken icke varit den, att jag icke till fullo

insett, att det af domänstyrelsen framlagda förslaget till respenningar har varit fullt

motiveradt och att det hade varit önskvärdt, att detta förslag vunnit statsutskottets-

hela erkännande. Men statsutskottets förslag är ju, såsom här blifvit sagdt, ett

kompromissförslag, och jag anser icke, att det är farligt, att Riksdagen ger sitt

godkännande däråt och detta af det skälet, att det allt mer och mer har blifvit en

rotfäst öfvertygelse både hos folket och i Riksdagen, att det är alldeles nödvändigt^

att skogstjänstemäunen komma ut på marken och arbeta där. Jag är därför öfver-

tygad om att, ifall det visar sig — såsom jag ock fruktar — att de här föreslagna

respenniugarna icke äro tillräckliga, domänstyrelsen snart skall komma med en ny
väl och fullständigt motiverad framställning i afseende på respenniugarna, hvilkeu

framställning kanhända bättre skall tillgodose det mycket viktiga behofvet.

Jag yrkar bifall till statsutskottets förslag.

Herr Odelberg, Theodor : Jag tror, att man känner statsutstottet bra litet, om
man föreställer sig, att då det förelägges utskottet en lönestat på 1,127,500 kronor,

som förut uppgått till 682,500 kronor, statsutskottet icke då skulle försöka att ued-

pruta åtminstone något. Jag tycker också, att den ärade reservanten borde hafva

varit tacksam mot utskottet, dä dessa nedprutningar belöpa sig blott till 11,500

kronor. Det är en uedprutning på jägmästarnes respenningar, icke på lönen eller

tjänstgöriugspenniugarna. Således på en post, som, om den visar sig vara otillräck-

lig, ganska snart kan höjas. Jag ber att få upplysa att respenniugarna äro satta

100 kronor högre för jägmästarne än hvad löneregleringskommittén ansåg skäligt,

men visserligen 100 kronor lägre än Kungl. Maj:t föreslagit; och i allmänhet till

50 % högre belopp än hvad för närvarande bestås.

Den siste talaren sade, att det var i 17 revir, som respenniugarna upptagits

till mindre belopp, än kommittén föreslagit. Detta är kanske förhållandet i några
revir, men det är i det öfverjägmästardistrikt, hvars öfverjägmästare varit represen-

tant för skogsstaten i kommittén, och han torde kanske för mycket hafva tillgodo-

bett sina underordnades intressen.

Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr statsrådet Petersson, Alfred: Jag ber att allra först få begagna tillfället för

att till statsutskottet framföra ett tack för den välvilja, hvarmed utskottet, öfver-

hufvud taget, behandlat den nu föredragna löneregleringen, som ju, såsom förut

påpekats, innebär en ganska afsevärd förhöjning i budgeten och ökade kraf på den-

samma för detta ändamål. Jag har ock anledning att uttala visshet därom, att denna
löneförbättring skall i icke ringa mån bidraga till att, om icke minska klagomålen
öfver det sätt, hvarpå skogsstaten och domänstyrelsen utfört sitt värf, så dock all-

deles säkert minska de berättigade skälen för sådana klagomål.

Ett väsentligt skäl för denna lönereglering är naturligtvis, att man genom
den velat nå målet att få en större intensitet i afseende på skogsvården. För att

nå detta mål är det nödvändigt, att denna personal blir i tillfälle att vistas ute i skog
och mark och så litet som möjligt S3-sselsätta sig med skrifgöromål på sina kontor.

Om den saken äro också alla eniga, att man bör sträfva efter detta mål. Utskottet

har lyckligtvis icke gjort någon afprutning på lönerna men däremot gjort en liten

afprutning på respenniugarna. Respenningefrågan är en ganska svårlöst fråga.

Utan att man på något sätt bereder dessa tjänstemän möjlighet att få ersättning

för de ökade utgifter, som blifva en följd af, att de äro borta från hemmet och
utföra sitt arbete i skog och mark, utan att man kan, säger jag, bereda dem skälig

ersättning därför, kan man icke fordra, att de skola vistas ute på långa afstånd från

hemmet dag ut och dag in. ty det skal tydligtvis tära på deras lilla inkomst, som
är afsedd för deras bärgning.

Redan kommittén uppkastade spörsmålet, om det icke vore möjligt att på
någon annan väg lämna dem ersättning för detta än att fastslå ett fixt belopp. Men
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löneregleringskommittéu kom, efter att hafva vändt på denna sak och öfver\-ägt den.
i alla fall till det resultat, att det är förenadt med så stora svårigheter att fullt till-

fredsställande ordna respenningefrågau. så att kommittén måste stanna vid att föreslå
ett visst belopp.

Det hade iu annars legat nära till hands att fastslå, att jägmästarne skulle få
betaldt för hvad deras resor kostade, d. v. s. betaldt efter resereglementet. En sådan
anordning hade emellertid fört med sig för det första, att man icke kunnat öfver-
blicka kostnaden, och för det andra en massa skrifverier för utfående af resekost-
nadsersättningen. Jägmästarne skulle haft reda på skjulstaxor och allt möjligt. Man
\-ille fritaga dem från skrifverier i så hög grad som möjligt.

När domänstyrelsen hade samma fråga till öfvervägande uppkastade den unge-
fär samma spörsmål om, hur man skulle få den föreliggande frågan ordnad, och
den funderade, såsom framgår af betänkandet, på att föreslå ett fixt belopp för
själfva resekostnaden, men dessutom ett dagtraktamente åt dem. Det resulterade
emellertid icke i något direkt förslag från domänstyrelsen, utan äfveu den vek undan
för svårigheten och föreslog ett fixt belopp, detta dock höjdt med 200 kronor i

allmänhet utöfver hvad löneregleringskommittéu föreslagit.

När Kungl. ]Maj:t hade att pröfva denna fråga och med det önskemål, Kungl.
Maj:t hade för ögonen, att dessa tjänstemän skulle så mycket som möjligt vistas

ute i skog och mark, kunde Kungl. Maj:t icke gärna föreslå något lägre belopp än
hvad som föreslagits af den på detta område mest sakkunniga mvndigheten, som
man väl får säga, att domänstyrelsen är. Nu säger utskottet i sitt betänkande, att

det delar den där önskan, och framhåller betydelsen af att skogstjänstemännen eggas
till verksamhet i skogen, men i fråga om respenningama synas ofvan angifna belopp
vara för ändamålet fullt tillräckligt.

Mina herrar, det är enligt mitt förmenande mycket svårt att fastslå och
säga, att vare sig det belopp, som utskottet föreslagit, eller det belopp, som Kungl.
Maj -.t föreslagit, är fullt tillräckligt för ändamålet; men i alla fall, det belopp.
som Kungl. Maj:t föreslagit, är ico kronor mera för jägmästarne och till och med
300 kronor mera för \-i5sa af öfverjägmästame än hvad utskottet föreslagit. Och
det är, som jag betonat, af synnerlig vikt, att man icke stannar på halfva vägen,
så att när t ex. en öfverjägmästare kommer till ett revir och skall inspektera och
jägmästaren påminnes att resa ut dit eller dit, t}- det är där det eller det att göra,
jägmästaren säger: > Respenningama äro slut. Dem har jag användt för länge sedan,
och jag har icke råd att i \-idare mån använda mina små tillgångar.» Då står öf\-er-

jägmästaren eller domänstyrelsen där, och jägmästaren måste sitta hemma.
Denna afprutning, som utskottet här har föreslagit, drabbar mera öfverjäg-

mästame, ty där gäller det större belopp, och jag ber att få säga, alt det är med
afseende på dem af synnerligen stor vikt och bet^-delse, att de kunna vara ute på
sina mycket stora och vidsträckta distrikt och verkställa inspektioner. Nu har man
visserligen med detta prutat 11,500 kronor, och en ärad ledamot af utskottet har
sagt, att det är ju kutym och så godt som nödvändigt, att utskottet skall pruta.

Men icke kan jag tänka mig, att det är en riktig princip, att man skall pruta bara
för nöjet att få pruta. Om man har den föreställningen, att domänstyrelseu kan
ju komma tillbaka efter ett par år med förslag om ökning af respenningama, ja,

har man detta i perspektiv, är det icke då klokare att taga det förslag, som nu
föreligger?

Det finnes ett gammalt ordspråk, som säger: Det är bättre att hafva en
fågel i handen än 10 i skogen.» Det är kanske efter den principen, som man här
i viss mån handlat. Det kan vara riktigt, men jag vill säga, att jag för min del
tycker, att det är bättre att hafva dessa hundra jägmästare och öfverjägmästare i

full verksamhet ute i skog och mark än att hafva dessa 11,500 kronor i fickan och
alla jägmästarne och öfverjägmästame sittande hemma.

Herr Wijk, Ivar; Jag ber att få instämma i herr statsrådets och chefens för

jordbruksdepartementet uttalande, att denna respenningsfråga kanske varit den kin-
kigaste delen af hela frågan om lönestaten.

Då man icke ville gå in på. att jägmästarne skulle få resa efter reseregle-
mentet, så var det ju ganska kinkigt att här få någon hållpunkt. Kommittén hade
precis samma åsikt, som utskottet och Kungl. Maj:t omfatta. Man vill nämligen
ha skogstjänstemännen mera ute i skogarna, och då behöfva de äfven ökade res-

penningar. Jägmästarne hade gjort en framställning, hvaii de yrkat att få resa
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efter resereglementet. Om detta icke kunde ske, begärde de en förhöjning på res-

penningarna af 33 '/, procent. Det är dessa 33 V', procent, som kommittén här

föreslagit och utskottet gått med på. Utskottet har till och med höjt den slutsumma,

kommittén hade, med ungefär 2,000 kronor.

Nu är det ofantligt svårt att säga, om Kungl. Maj:ts, eller om utskottets för-

slag är det riktiga. Den representant för skogsstaten, som satt i kommittén, förklarade

sig emellertid nöjd med kommitténs framställning, och då hade denna ju ingen

anledning att gå längre.

Då jag anser, att förslaget kan vara tillfyllest, såsom det är, yrkar jag emel-

lertid bifall till utskottets förslag.

Utskottets förslag bifölls utan votering.

I Andra Kammaren yttrade

Herr Persson i Tallberg: Herr talman! Som herrarna finna, ha herr Kinberg,

jag och herr Starbäck vid denna punkt afgifvit en reservation. För min del har

jag satt i tvifvelsmål, huruvida den besparing af 11,500 kronor, som skulle bli en

följd af ett bifall till utskottets förslag, i verkligheten skulle bli en besparing. Jag
tror snarare tvärtom. Ty om vi vilja, att jägmästarne skola sköta sitt ansvarsfulla

och maktpåliggande kall så är det också gifvet, att de måste företaga resor för

att leda och ordna det arbete, som är dem förelagdt, och då föreställer jag mig, att

det skulle vara ytterst svårt för en del af dessa att göra detta utan att själfva

släppa till medel. Det är denna nedsättning dels för öfverjägmästarne, dels för

jägmästarne, som jag för min del icke kunnat gilla.

Nedsättningen gäller, som sagdt, en summa på 11,500 kronor. Nu har utskottet

i sin motivering sagt någonting, som jag endast i vissa delar kan gilla. Utskottet

säger

:

»Då respenningarne gifvetvis icke böra anses såsom löneinkomst utan äro

afsedda att täcka verkliga utgifter för resor, synas ofvan angifna belopp vara för

ändamålet fullt tillräckliga. Men härvid har utskottet velat framhålla betydelsen af,

att skogstjänstemännen så mycket som möjligt ägna sig åt verksamheten i skogarna.

I de instruktioner, som utfärdas för dessa tjänstemän, torde bestämmelser böra in-

tagas till främjande af nämnda syfte.»

Jag må för min del säga, att då jag icke känner annat, än att jägmästarne

äro vanliga människor, raska i vändningarna visserligen och bra att gå i skogarne

och där gå ganska fort, så föreställer jag mig dock, att det skulle vara omöjligt

för dem — därest en instruktion skulle utfärdas, som ålade dem att så mycket som
möjligt upphälla sig i skogame — att undgå att verkställa långa och dyrbara resor.

Det revir som jag känner till, Österdalarnes revir, än ganska vidsträckt. Jägmästaren

där har icke mindre än 96 olika skogslotter, som han har att bevaka och öfva inseende

öfver, och dessa ligga så till att det blir mellan 15 och 20 mil mellan de yttersta spet-

sarna. En del af skogstegarne ligger så aflägset från kommtmikationsleder som ända till

5 och 6 mil. Då synes det mig omöjligt för denne jägmästare att undgå långa

och kostsamma resor, därest han icke skulle slå sig i ro på blott en eller annan
af dessa skogar.

Jdg är visserligen ense med utskottet, att respenningarna icke äro att betrakta

som lön. Men jag tror, att det kan gå på det sättet, att de skola nödgas släppa

till af sin lön, därest de äro samvetsgranna. Jag har för min del verkligen sökt

sätta mig in i denna fråga och till och med försökt att med biträde af jägmästare

utarbeta ett annat S3-stem, som skulle vara grundadt på principen, att jägmästare

skulle få betaldt för hvad de verkUgen rest, men vi kunde icke komma till annat

resultat, än att vi kritiserade bort det vi utarbetat. För min del måste jag ansluta

mig till livad Kungl. Maj;t föreslagit: vissa, fasta belopp för öfverjägmästarnes och

jägmästarnes resor. Men jag anser, att beloppet bör vara så rikligt tilltaget, att

en samvetsgrann jägmästare och öfverjägmästare, som vill fullgöra sitt kall, icke

skall behöfva släppa till af sin lön, eller att den, som är mindre nitisk, icke kom-
mer att visa böjelse för att afhålla sig från resor.

Då jag sålunda har den uppfattningen, har jag trott, att det varit riktigast,

om utskottet hade velat godkänna Kungl. Maj:ts förslag i detta afseende, hvarför

jag, herr talman, yrkar afslag å utskottets hemställan i denna del och bifall till

Kungl. Maj:ts förslag.

Herr Starbäck instämde.
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Herr Nvlandtr; Herr talman! Den nu föreliggande löneregleringen för skogs-
staten är S}iinerligen omfattande och berör en stor mängd tjänstemän. Det har
ock varit inom utskottet ganska svårt att komma tillrätta med densamma, i svn-
nerhet därför att de myndigheter, som yttrat sig i saken, varit af olika meningar
och framställt hvar för sig olika förslag. Detta gäller särskildt frågan om de i

lönestaten upptagna beloppen till respenningar.
Enligt nu gällande stat utgå till öfverjägmästarne i lägsta klass 700 och i

högsta 1,000 kronor i respeningar. Löneregleringskommittén har föreslagit belop-
pen till lägst 800 och högst 1,300 kronor. Domänstyrelsen, som granskat detta

förslag, föreslår respektive 900 och 1,700 kronor och Kungl. Maj:t har satt det lägsta

beloppet till 900 och det högsta till 1,600 kronor.
Utskottet har i detta hänseende anslutit sig till kommitténs förslag och anser,

att respenningama böra utgå med lägst Soo och högst 1.300 kronor. Härvid är

att märka, att af de 10 öfverjägmästarne hör endast en till lägsta klassen. De
öfriga nio, delade i 3 klasser, skulle få respektive 1,000, 1,100 och 1,300 kronor.

Hvad jägmästarne beträffar, ha dessa enligt nu gällande stat lägst 100 och
högst 600 kronor i respenningar. Kommittén föreslår, att de skulle ha lägst 300
och högst Soo kronor, domänstyrelsen föreslår respektive 600 och 1,000 kronor och
Kungl. Maj:t har å sin sida föreslagit det lägsta beloppet till 500 och det högsta
till 1,000 kronor.

Här har utskottet velat gå en medelväg och föreslagit ett något högre belopp
än det som lönekommittén beräknat, nämligen lägst 400 och högst 900 kronor,

men har utskottet bibehållit den af Kungl. Maj:t föreslagna fördelningen af de oo
jägmästarne i 6 olika klasser. Denna medelväg tror jag vara den rätta och bör

kunna af riksdagen godkännas. Respenningama skola nämligen, såsom den före-

gående talaren framhöll, icke tjäna som direkt löninkomst, utan äro afsedda endast
att täcka de verkliga utgifterna för resorna, och dessa belopp s%Tias härför vara
tillräckliga.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Chefen för jordbruksdepartementet, herr statsrådet Alfred Pttersson : Herr tal-

man, mina herrar! Jag skall med tacksamhet erkänna den välvilja, med hvilken

statsutskottet har behandlat denna icke ringa löneförbättring för skogsstaten, som
här af Kungl. Maj;t blifrit ifrågasatt. Det hade dock varit önskvärdt, om denna
välvilja äfven sträckt sig till den punkt, hvarom det nu närmast är fråga.

Det har ju varit Kungl Mai:ts afsikt och det är helt säkert riksdagens afsikt

och ^^lja, den har ju också fått uttryck i utskottets utlåtande, att denna löneför-

bättring åt skogsstatens tjänstemän skall lända till en intensivare vård af våra

skogar, lända till att tjänstemännen långt mera, än förut kunnat vara fallet, lefva

ute i skog och mark, där de ha att utföra sitt värf; men skall detta nås, måste de
beredas ersättning för de ökade kostnader, som de måste underkasta sig genom att

ligga borta från hemmet, och det är för att täcka dessa ökade utgifter, som res-

penningama äro till.

Det är naturligtvis svårt att säga, hvad som här är det rätta beloppet, det, som
till fullo täcker dessa kostnader, förutsatt att tjänstemännen befinna sig ute på resor,

så länge dess tid medgifver. Men Kungl. Maj:t har icke kunnat annat än taga

hänsyn till hvad den sakkunniga myndigheten, domänstyrelsen, ansett vara ett lämp-
ligt belopp, och jag säger ännu en gång, att det varit önskvärdt ur skogsvårdssyn-

punkt — ty detta är en skogsvårdsfråga mera än en lönefråga — om utskottet

äfven hade tillstyrkt det föreslagna beloppet till respenningar.

Äfven här bifölls utskottets förslag utan votering.

Utskottets hemställan bifölls härefter utan votering.

Skogsläroverken.

Den af K. Maj:t föreslagna af statsutskottet tillstyrkta staten för skogs-

institutet och skogsskolorna antogs i båda kamrarna utan votering.

Statens skogsförsöksanstalt.

Kungl. Maj:t hade \-idare föreslagit riksdagen att godkänna uppgjordt förslag

till stat för statens skogsförsöksanstalt.



2q6 skogsadministrationen.

I sammanhaug härmed hade utskottet till behandliug förehaft två inom riks-
dagen väckta motioner, i fråga om anslaget till statens skogsförsöksanstalt.

I den ena af dessa motioner, n:o 31 i Första Kammaren, hade, herr Alb.
Bergström med flera hemställt, att riksdagen måtte besluta, att anslaget till skogs-
försöksanstalten skulle utgå i öfverensstämmelse med domänstyrelsens förslag i ämnet
eller med följande belopp:

arfvode till föreståndaren kronor 4,000: —
» » botanisten » 6,000: —
' » en assistent » 15,000: —
» • » > » » 3, 500: —
» » rese- och traktamentsersättning m. m. » 3,500: —

Summa kronor 32,000: —
I en i samma ämne inom Andra Kammaren väckt motion, n:o 58, hade herr

S. J. Enandcr föreslagit, att riksdagen, med förkastande af Kungl. Maj:ts förslag,
måtte antaga det af Jsungl. domänstyrelsen framlagda förslaget till stat för statens
skogsförsöksanstalt, samt att Riksdagen måtte bevilja den föreslagna höjningen af
expensmedlen alt gälla från och med innevarande år.

Utskottet hade på angifna grunder hemställt, att riksdagen, i anledning af

hvad Kungl. Maj:t föreslagit samt herrar Bergströms och Enanders ofvannämnda
motioner, måtte godkänna följande stat för statens skogsförsöksanstalt:

Arfvode till föreståndaren

» » botanisten
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I afseende på botanisten, som är anställd vid denna skogsförsöksanstalt, har
af Kungl. ]Maj:t föreslagits en aflöuing af 4,500 kronor. Domänstyrelsen hade
föreslagit 6,000 kronor. Statsutskottet har beträffande denna person ansett sig böra
något gå tillmötes det af motionärerna framlagda förslaget. Statsutskottet har näm-
ligen föreslagit riksdagen att höja lönen från 4,500 till 5,000 kronor. Jag kan för

min del icke finna denna af statsutskottet föreslagna höjning tillräcklig, och jag
skall be att få ge skäl för detta påstående.

Denna botanists ställning har både af Kungl. INIajit och af statsutskottet jäm-
förts med den ställning, som intages af en öfverassistent vid centralanstalten för

försöksväsendet för jordbruket. Hvad denna jämförelse beträffar, är det nog för-

hållandet, att en öfverassistent vid denna centralanstalt har en ganska själfständig

ställning, men jag vet icke, om den är fullt så själfständig som botanistens vid

statens skogsförsöksanstalt, ty man kan säga, att den sistnämnde intager en fullt

själfständig ställning. Hvad angår aflöningen åt nämnda öfverassistent, är förhallan-

det det, att hans begj-nnelselön är 4,500 kronor och slutlönen 5.500 kronor, men
från dessa belopp skall dragas 500 kronor för bostaden. Nu är saken den, att den
bostad, som lämnas åt denna tjänsteman är af så utmärkt beskaffenhet, att om man
skall uppskatta det verkliga värdet af en sådan bostad, far man icke stanna vid

500 kronor, utan vid i.ooo kronor. Jag skulle därför vilja säga att den verkhga
lönen för öfverassistenten vid centralanstalsen är: begynnelselön 5,000 kronor och
slutlön 6,000 kronor. Vidare kan anföras, att botanisten vid skogsförsöksanstalten
icke åtnjuter något ålderstillägg, och något sådant har heller icke ifrågasatts.

Jag har i den reservation, som fogats till statsutskottets utlåtande, tagit mig
friheten yrka, att botanisten vid statens skogsförsöksanstalt skall få en lön af 5,500
kronor, således 500 kronor mera, än hvad statsutskottet föreslagit och 500 kronor
mindre än hvad domänstyrelsen ursprungligen hemställt om.

Jag tror, att det skulle vara en klok åtgärd att gifva denna botanist det högre
arf\-odet, därför att det är en ofantligt viktig befattning, och vi äro lyckliga att för

närvarande ha en mycket väl kvalificerad person på denna post. Ger man honom
en god aflöning, har man ju förhoppning att länge fä behålla honom.

Det sista skälet, som jag yttrat till förmån för en höjning af arfvodet åt bota-

nisten, är också det hufvudskäl, som jag har för att påyrka att assistenterna vid

samma anstalt skola få en bättre aflöning, än utskottet här föreslagit.

För assistenterna har Kungl. I\Iaj;t föreslagit 3,000 kronor, och detta belopp
har statsutskottet också föreslagit. Jag har i min reservation hemställt om ett

belopp af 3,500 kronor. Jag tror nämligen, att det är ni\-cket viktigt, att man ger
en tämligon bra aflöning ät dessa assistenter. Ty annars kommer det att i fram-

tiden bUfva, såsom det hittills varit, nämligen att vi jämt fä byta om dem. Detta
är mycket skadligt för denna skogsförsöksanstalt, hvarest kontinuitet i verksamheten
har särdeles stor betydelse.

Här har yttrats, att det finnes stora sympatier för åtgärder, som göras i ända-
mål att skogsväsendet skall gå framåt i vårt land. Jag tror, att ingen kan förneka,

att den tanke, som låg till grund för upprättandet af denna skogsförsöksanstalt, har
varit riktig och att anstaltens verksamhet kan bli till största välsignelse för landets

skogsväsende. Men då är det ocksä nödvändigt att utrusta anstalten med tillräckliga

penningemedel.
I ännu ett hänseende ber jag att få tillstyrka någon ökning i de af statsut-

skottet föreslagna anslagen och det är beträffande expensmedlen för skogsförsöks-

anstalten. Saken är nämligen den, att dessa expensmedel redan under föregående

år visat sig vara otillräckhga. Därför vore det skäl att öka dem redan under detta

år, då man annars icke kan till fullo utnyttja den arbetskraft, som man äger inom
denna anstalt Denna sak är föreslagen i en reservation af herr Kinberg.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till min reservation.

Herr Barthehon-. Grefve Wachtmeister har nyss på ett ingående sätt belyst

föreliggande fråga, men äfven jag skall be att här få komma med några synpunk-
ter däri.

Vi ha nu i vårt land haft en verklig skogsskötsel under så pass lång tid och
i en sådan iitsträckning, att vi däraf fått erfarenhet, att \-i afsevärdt kunnat höja

vårt lands skogsproduktion, om vi vid skogsbeståndens anläggning och värd till-

lämpa skogsvetenskapens fordringar. Jag vill icke här inlåta mig pä några kalkyler

rörande den möjliga storleken eller det möjliga värdet af ea sådan ökning. Jag
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ber endast att få konstatera, att en sådan ökning är för vår industri, för vår export,

ja, för hela vårt land af en så kolossal betydelse, att den, mina herrar, väl förtjänar,

att vi däråt ägna våra krafter.

Ett af de viktigaste medlen att nå detta mål är nu denna statens skogsför-

söksanstalt, för hvilken Kungl. Maj:t här framlagt förslag till lönereglering. Kungl.

Maj:t föreslår i propositionen till arfvode åt föreståndaren 3,000 kronor plus jäg-

mästarelönen, till aflöning åt botanisten 4,500 kronor, åt hvar och en af de båda
assistenterna 3,000 kronor och dessutom i expensmedel 15,000 kronor, inalles 28,500

kronor. I förhållande till hvad som kan vinnas genom denna anstalt är det be-

gärda beloppet således en högst obetydlig stimma.

För denna institution är det af stor vikt, att det finnes kontinuitet i arbetet,

så att en forskare, när han sysslat med sina undersökningar några år icke behöfver

afbryta dem för att låta dem fortsättas af en annan. Det är ju också af stor vikt,

att på denna anstalt finnas fullt kompetenta vetenskapligt skolade personer. Vi

måste betänka, att det här gäller en speciell gren för vetenskapsmannen. Sedan
han tillträdt en dylik befattning, måste han använda ett par tre år för att sätta

sig in i de förevarande förhållandena. Om vi här icke bevilja tillräckliga aflöningar,

få vi fortfarande bevittna det förhållande, som hittills ägt rum, nämligen att när en

person väl hunnit sätta sig in i dessa sakar, med hvilka han haft att göra, söker

han sig en annan, bättre aflönad befattning.

I en motion har jag tillsammans med herrar Bergström, Stephens och Kinberg

hos riksdagen vördsamt anhållit, att det af Kungl. Maj:t förordade beloppet måtte

höjas i öfverensstämmelse med det förslag till aflöning, som af domänstyrelsen för-

ordats, nämligen för föreståndaren 4,000 kronor plus hans jägmästarelön, för bota-

histen 6,000 kronor och för hvardera af assistenterna 3,500 kronor.

Jag får tacksamt erkänna, att statsutskottet ställt sig välvillig gentemot motio-

nen i det afseendet, att statsutskottet förordat en höjning af botanistens aflöning

från 4,500 till 5,000 kronor. Jag vill på samma gång i fråga om denna botanist

framhålla, att han är föreståndare för den naturvetenskapliga afdelningen inom
skogsförsöksanstalten, detta därför att namnet eller titeln »botanist» visat sig i vissa

afseenden vilseledande.

Såsom grefve Wachtmeister anfört, föreligger en reservation, hvari föreslagits

en aflöning för denne föreståndare för den naturvetenskapHga afdelningen inom
skogsförsöksanstalten af 5,500 kronor samt en aflöning för hvarje assistent af 3,500

kronor. Denna aflöning af 5,500 kronor utgör sålunda ett medeltal mellan utskottets

förslag och framställningen i motionen.

Om jag nu också måste förena mig med reservanterna i deras yrkande, ber

jag dock att med några ord få beröra de synpunkter, som för oss motionärer varit

bestämmande vid lönebeloppens fixerande.

Hvad då beträffar föreståndaren för den naturvetenskapliga eller kanske
rättare biologiska afdelningen inom skogsförsöksanstalten, ha vi utgått från samma
beräkningsgrund som herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartenmntet. Vi

ha nämligen velat för denne föreståndare bestämma en aflöning lika stor som för

öfverassistenten vid centralaustalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Man
hade visserligen kunnat tänka sig, att en jämförelse här skulle kunnat göras med
en afdelningsföreståndare inom denna anstalt, men vi ha icke ansett en sådan jäm-

förelse vara tillrådig i detta fall, då anstalten står på extra ordinarie stat, och vi

ha därför nöjt oss med att följa herr statsrådets och chefens för jordbruksdeparte-

mentet exempel.
Man skall då vid denna jämförelse finna, att det förhåller sig på detta sätt.

Öfverassistentens aflöning utgör med afdrag af 500 kronor för fri bostad lägst 4,00a

och högst 5,000 kronor, i medeltal således 4,500 kronor. Dessutom äger han fri

bostad, bestående af en präktig villa på sex rum. Vi ha föreställt oss, att denna
förmån skulle vara värd 1,500 kronor om året, och därför hafva vi för botanisten

kommit till en aflöning af 6,000 kronor.

Hvad assistenterna beträffar, så ha vi i likhet med Kungl. Maj:t ansett, att

dessa böra jämställas med de bäst aflönade assistenterna inom skogsstaten i lands-

orten. För att emellertid en sådan likställighet skall kunna äga rum, fordras det,

att dessa assistenter få ett ortstillägg, enär de måste bo i det dyra Stockholm. Detta

ortstillägg, ha vi ansett lämpligen böra fixeras till 500 kronor, och på detta sätt ha
vi motionärer kommit till en summa af 3,500 kronor. För dessa tjänstemän gälla
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nog samma förhållanden, som jag förut omnämnde rörande föreståndaren för den
biologiska afdelningen, nämligen att en viss kontinuitet i deras arbete är mycket
önskärd. Man fordrar ju, att dessa personer skola vara vetenskapligt bildade män,
och det är ju icke att förutse, att skogsförsöksanstalten skall kunna erhålla de bästa
krafterna inom skogsstaten, om aflöningen icke sättes högra än den är i landsorten
med häns^-n till de i Stockholm rådande högre lefnadsomkostnaderna.

Jag har, herr grefve och talman, intet vidare att tillägga, och ber på de skäl,

jag här haft äran anföra, få förena mig med grefve Wachtmeister i det af honom
framställda yrkandet.

Herr Odelbrrg, TheoJor : Det tyckes mig, som om motionären borde hafva
varit utskottet tacksam för det sätt, hvarpå motionen behandlats, då utskottet har
föreslagit, att aflöningen åt botanisten skulle utgå med 500 mer än Kungl. Maj:t
förslagit. Kungl. IMaj:t har nämligen för botanisten föreslagit en lön af 4,500 kronor
men utskottet har hemstält om 5,000 kronor. Här har blifvit bestridt af de l)åda

talarne att en jämförelse skulle vara lämphg mellan skogsförsöksanstalten och jord-

bruksförsöksanstalten. Jag tror tvärtom, att den är mycket lämplig. Anstalten
består af två tjänstemän. Den ene kallas för föreståndare den andie för botanist,

men de skola vara föreståndare båda två livar för sin afdelning och aflönas lika därför

att båda hafva fullt själfständig verksamhet Jag ber att få upplysa om, att vid

iordbruksförsöksanstalten finnas två öfverassistenter med fullt .själfständig verksamhet.
Den ene förestår bakteriologiska afdelningen och den andre förestår mejeriafdel-

ningeu, och båda hafva fullt själfständig verksamhet. Då ligger det nära till hands
att jämföra botanisten med dessa två tjänstemän. De hafva 4,000 kronor i begyn-
nelselön och fri bostad, uppskattad enligt en föregående talares påstående till 1,500
kronor. Om jag beräknar ränta på kostnaden för de bj-ggnader, som uppföras för

deras räkning, går det icke till 1,000 kronor efter 5 %. Emellertid hafva de 4,000
kronor och fri bostad, och då synes det lämpligt att sätta botanistens lön till 5,000

kronor, således kontant 1,000 kronor mer än öfverassistentema hafva. Om man nu
skulle sätta lönen för botanisten, såsom reservantarna föreslagit, till 5,500 kronor,

inträffar det besynnerliga, att en tjänsteman vid denna anstalt för högre lön än
föreståndaren. För föreståndaren har föreslagits 3,000 kronor, men han är dessutom
lägmästare med 2,300 kronors lön, enligt den stat som antagits i dag, och kommer
således upp till 5,300 kronor såsom begynnelselön, då botanisten får en begynnelse-
lön af 5,500 kronor,

Hvad sedan assistenterna beträffar, tyckes det mig vara ganska rundligt till-

taget, hvad utskottet och Kungl. Maj:t föreslagit, och lönen icke bör höjas

till 3,500 kronor. Jag ber att i detta afseende få göra en jämförelse med jordbruks-

försöksanstalten, där det finnos tre assistenter, af hvilka två äro filosofie doktorer
och en filosofie kandidat. De få nöja sig med en lön af 2,000 kronor och ung-
karlsbostad.

Hvad beträffar det yrkande, som framställdes af grefve Wachtmeister, om en

ökning af expensanslaget redan under innevarande år skulle jag för min del icke

haft något däremot, såvida Kungl. Maj:t, som pröfvat frågan, därom gjort fram-

ställning.

På grund af hvad jag anfört, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Grefve Wachimeister, Fredrik: Det var ett yttrande af den siste ärade talaren,

som jag ber att få vända mig emot.
Han yttrade, att om reservationen skulle bifallas kommer det högst egendom-

liga att inträffa, att föreståndaren blefve lägre aflönad än en tjänsteman. För det

föista har jag redan sagt, att föreståndaren och botanisten, såsom denne tjänsteman

kallas, egentligen båda äro jämställda själfständiga funktionärer. För det andra

förhåller det sig så, att i fall riksdagen fattar sitt beslut i öfverensstämmelse med
reservationen, blir förhållandet det, att föreståndaren, som får tvenne ålderstillägg

såsom jägmästare, kommer upp till en lön af 6,100 kronor, under det att botanisten

stannar vid 5,500 kronor.

Vid votering afgåfvos 88 röster för utskottets och 28 för grefve Wacht-

meisters yrkande.

I Andra Kammaren yttrade:

Herr Enamier . Herr talmani Är det icke häpnadsväckande, ja, jag må väl

säga, i hög grad beklagansvärdt, att inkompetensen skall sitta vid ett styre, där



300 SKOGSADMINISTRATIONEN.

man borde ha rätt att ovillkorligen fordra högsta kompetens och omdöme? Eller

hvadan denna obegripligt stora meningsskiljaktighet mellan chefen för jordbruks-

departementet och generaldirektören i domänstyrelsen, som manifesterar sig på sid.

172— 173 i föreliggande statsutskottets utlåtande n:o 10, där chefen för statens skogs-

väsende har ordet, och sid. 193, där jordbruksministern yttrar sig i frågan om värde-

sättningen af statens skogsförsöksanstalt och löneregleringen för dithörande tjänstemän?

Jag undrar storligen, hvar kompetensen verkligen sitter. Där den borde sitta tyckes

det emellertid vara klent beställdt med densamma, om man blott skall döma efter

resultatet af de förda förhandlingarna. Detta jäfvas åtminstone icke af det förhål-

landet, att bland reservanterna i denna punkt 10, i) uti nämnda utskotts utlåtande

befinna sig både förre generaldirektören och en numera pensionerad byråchef i

domänstyrelsen. Det ser äfven häraf sannerligen ut, som tarfvade denna domän-
stj-relse en snar omorganisation på vissa punkter, eller livad kan det bero på att

forstmanuaordet mötes af bristande respekt, att skogsfackmannens ord har vägt så

förvånande, jag skulle vilja säga så förnedrande litet, sona det gjort härvidlag? —
Jag behöfver minst 4,000 kronor till föreståndarens för bemälda anstalt aflöning

under förutsättning, att han dessutom får åtnjuta 2,300 kronor som ordinarie jäg-

mästare, säger generaldirektören. — Nej, det behöfs ej, säger ministern, jag prutar

genast af 1,000 kronor; han får vara nöjd med 3,000 kronor. — Jag behöfver en
botanist för 6,000 kronor, säger generaldirektören. — Det kan väl icke vara allvarligt

menadt, infaller jordbruksministern. Det är ju allra minst 1,500 kronor för mj-cket,

4,500 kronor äro alldeles nog. Och, fortsätter han, det är mer än öfverflödigt, det

är slöseri med statens medel att anslå en lön af 3,500 kronor för hvardera af de
båda assistenterna; 3,000 kronor jämnt räcka godt. Och ministerns tankegång vill

jag vidare följa i spåren. Det skulle just lika sig för en jordbruksminister att gå
med på en af domänstyrelsen ant3'dd jämförelse med sj^fte dels att i fråga om af-

löningsvillkor tjänstemännen inom skogsförsöksanstalten skulle komma på samma
nivå med tjänstemännen vid centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet
och dels att de båda anstalternas arbeten skulle vara likvärdiga. Detta kunde väl

gå an för en skogsbruksminister, men sådan existerar icke, och en jordbruksminister
bör för öfrigt veta, att jordbruk står ett kulturtrappsteg högre än skogsbruk, trots

det att staten hufviidsakligen är skogsägare och från skogen hämtar intäkter i mil-

liontals kronor, mot hvilka de, som skördas från dess jordbruk, äro att räkna såsom
försvinnande stoftgrand.

Ja, jag har genom jordbruksministerns yttrande till protokollet blifvit bibringad

den tro, att man får vänta på förstående, tills en forstman får nionde hufvudtiteln

om hand. Att statsutskottet, sin sparsamhetsplikt likmätigt, utan högst tvingande
skäl öfverbjuder Kungl. Maj:t i stället för att underbjuda enhgt gammal vana, det

kan man väl begripa. Ty utskottet har jämt och ständigt måst räkna med så att

säga iudekutym vid uppgörande af en mängd punkter i hufvudtitlarna, med en
prutmån af »firti procent». När nu en i politiken oerfaren skogsmänniska men i

sitt fack duktig generaldirektör söker bryta mot kutymen och säger ifrån, att så

och så mycket behöfver jag, hvarken mer eller mindre, så tror man, att han bara
skämtar, ty bestämda priser finnas knappast i hufvudtitlarna. Naturligtvis ingen
regel utan undantag •— men undantagen höra på detta område till världens sju under-

verk: ett sådant var t. ex. fjärde hufvudtiteln i år. Jag vill därför icke på minsta

sätt klandra statsutskottet utan tvärt om berömma det, därför att det icke i detta

fall varit sin vana troget utan i någon mån öfverbjudit Kungl. Maj:t. Det har ju

för öfrigt omöjligen kunnat ha tid att i detalj sätta sig in i en sådan här veten-

skapligt praktisk fråga som den föreliggande. Och jag vill därför icke framställa

något A-rkande om bifall till min motion, hvilket för öfrigt under slika förhållanden

icke är lönt. Men jag hoppas, att statsutskottets ärade ledamöter icke förtänka

mig, om jag med all makt vill genomdrifva bifall till den vid den föredragna punk-
ten afgifna reservationen, hvilken är underskrifven af herr Starbäck m. fl. Dock
vill jag icke afstå från att söka uppvisa, att jag icke utan goda skäl väckt motionen,
och på samma gång kritisera jordbruksministerns skäl, som synas mig vara både
för vacklande och för svaga att bilda grundval för statsutskottets förslag till löne-

reglering. För att börja med föreståndaren för anstalten ber jag att få anställa en
• jämförelse mellan honom och närstående skogstjänstemän, hvilken jämförelse talar

för sig själf och äfven till förmån för min motion och på samma gång visar, huru-

som jordbruksministerns jämförelse haltar betydligt. Etiligi mtvarande stat har öfver
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jägmästaren i lön 3,200 kronor, i tjänstgöriugspenningar 1,600 kronor och i ålders-
tillägg 600, summa 5,400 kronor. Direktören vid skogsinstitutet har i lön 3,000
kronor, i tjänstgöriugspenningar 1,500 samt i ålderstillägg 6co, summa 5,100 kronor.
Dessutom har han fri bostad och vedbrand. Jägmästaren har i lön 1,500 kronor, i

tjänstgöringspenningar 1,000—1,600 och i ålderstillägg 1,500, summa 4,000 — 4,600
kronor. Föreståndaren för skogsförsöksanstalten har i lön 1,500 kronor, i tjänst-
göringspenningar 3,000 och i ålderstillägg 1,500, summa 6,000 kronor. Enligt rege-
ringens förslag^ skulle öfverjägmästaren ha i lön 4,000 kronor, i tjänstgöringspeuningar
2,800 och i ålderstillägg 600, summa 7,400 kronor, direktören vid skogsinstitutet i

lön 4,000 kronor, i tjänstgöringspenningar 2,000 och i ålderstillägg 500, summa 6,500
kronor, jämte fri bostad och vedbrand. Jägmästaren skulle ha 2,300 kronor i lön, i

tjänstgöringspenningar 2,000—3,000 och i ålderstillägg 1,200, summa 5,500—6,500
kronor, samt föreståndaren för skogsförsöksanstalten i lön 2,300 kronor, i tjänst-
göringspenningar 3,000 och i ålderstillägg 1,200, summa 6,500 kronor. Euiigt domän-
styrelsens förslag skulle föreståndaren ha i lön 2,300 kronor, i tjänstgöringspenningar
4,000 och i ålderstillägg 1,200, summa 7,500 kronor.

Om vi nu jämföra föreståndarens för skogsförsöksanstalten lönebelopp enligt
de olika förslagen, finner man, att det enligt regeringens och domänstvrelsens för-

slag skulle närma sig öfverjägmästarens.

För att nu öfvergå till botanisten, så säger chefen för jordbruksdepartementet
å sid. 193, att han kan jämföras med öfverassistenten vid centralanstalten för för-

söksväsendet på jordbriiksområdet i fråga om löneförmåner. INIen jordbruksministern
har glömt ett icke så obetydligt plus i dessa förmåner, nämligen fri bostad i en
villa på sex rum och kök. Nog är väl den förmånen värd 1,000 å 1,500 kronor.

Och då jordbruksministern å samma sida jämför assistenterna vid skogsförsöks-
anstalten med öfveijägmästareassistenterna i de södra delarna af landet, hvarför har
han då icke varit konsekvent och jämfört botanisten med öfverjägmästaren? Bo-
tanistens lön borde han då satt till 7,400 i stället för till 4,500 kronor. Ja, detta

kan jag icke begripa. För att nu icke göra mig skyldig till ett onödigt uthalande
på tiden i denna sena kväll, vill jag försöka fatta mig kort i en sammanträngd
promemoria.

1:0) Hvad botanisten beträffar, är namnet i viss mån vilseledande. Liksom
föreståndaren är så att säga chef för en skogsafdeluing, på samma sätt är botanisten

chef för en naturhistorisk afdelning, som ensam har att utföra alla naturhistoriska

undersökningar på anstalten. Han och föreståndaren äro således härvidlag i full paritet.

2:0) Den förutnämnda öfverassistenten har 4,500 kronors lön jämte 2 ålders-

tillägg efter respektive 5 år, hvartdera å 500 kronor. Botanisten har emellertid en
vida mer själfständig ställning, då han ensam har att leda alla naturhistoriska arbeten,

han kan därför ej jämföras med en öfverassistent.

3:0) Botanisten borde därför, såsom ock domänstyrelsen till dels föreslagit,

jämställas med botanisten vid centralanstalten för försöksväsendet på jordbruks-

området.

4:0) Den botaniska afdelningen företäder en ytterst viktig del af försöksverk-

samheten, hvilket bland annat framgår af de uppdrag, som botanisten haft vid

undersökning rörande lagfrågor, t. ex. beträffande fjällskogarna (skyddsskogar),

undersökning angående Gottlands skogar etc.

I förbigående vill jag endast tippvisa ett arbete öfver sistnämnda skogar, nyss

utdeladt till en del personer i kammaren, ett arbete, åstadkommet på 3 ä 4 måna-

der, som bringar staten en direkt fördel genom att fullt utreda ett lagförslag, som,

om det hade antagits, skulle ha kostat betydande summor utan någon reell vinst.

5:0) Den betydelse, som man kan vänta af den botaniska afdelningen, fraui-

går ock af det mottagande den fått af den utländska kritiken. Jag har här i min
hand »Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft», hvarur jag vill göra

ett kort utdrag. — Det, som låter den nya försöksanstalten framträda i ett särdeles

tilltalande ljus, är inrättandet af en särskild botanisk afdelning, som skall studera

de svenska skogsformernas biologi. Arbetena från denna afdelning skola säkerligen

verka befruktande på den forsthga praktiken. Detta visar sig redan i det friskt

pulserande Hf, som dragit in i det svenska skogsväsendet, sedan under de sista

årtiondena framstående skogsmän och botanister börjat bearbeta dessa grundläg-

gande grenar af skogsvetenskapen. Det synes vara skandinaverna förbehållet att

Skogsv&rdsföreningens Tidskrift, igo8. Fackuppsatser. U
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spela en banbrytande roll på det växtbiologiska undersökningsområdet, när det

gäller skogen etc.

6:0) Det är nödvändigt att aflöna vetenskapsmannen så, att han kan stanna

kvar. Lämnar han anstalten går hans speciella erfarenhet förlorad för verksam-

heten. Han har professorskompetens och kan äfven godt jämföras med en rektor

samt bör ha motsvarande lön.

Hvad assistenterna beträffar, vill jag äfven i promemoriaform j-ttra något
om dem.

i) På assistenten ställes enligt domänstyrelsens förslag sådana fordringar, att

han vid behof kan tjänstgöra såsom botanist eller föreståndare för den botaniska

afdelningen.

2) Han har vidare att på egen hand och med eget ansvar utföra under-

sökningar.

3) I betraktande af de uppgifter, som föreligga afdelningen, fordras därför af

honom fullständig vetenskaplig skolning.

Slutsatsen är sålunda, att assistenten har att underkasta sig samma utbildning

som den, som vill förvärfva sig lektorskompetens. Han kan därför göra sig räk-

ning på eu plats med löneförmåner som en lektor, hvilken har en begynnelselön
af 4,000 kronor. Lektorat är lätt att få och konkurrensen om dugligt folk därför stor.

På grund af hvad jag nu anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till

den reservation, som är afgifven af herrar A. F. C:son Wachtmeister, Kinberg,
Starbäck och Larsson, hvilka yrkat, att riksdagen måtte godkänna följande stat för

statens skosfsförsöksaustalt:

Arfvodc till föreståndare

» » botanisten

» » en assistent

» » » » .

.

Till rese- och traktamentsersättning samt till aflöning åt tillfälliga biträden och

handtlangning äfvensom till expensmedel

Summa kronor

Kronor

3,000

5.500

3.500

3.500

15,000

30,500

Likaledes yrkar jag, fattande mig som kortast och utan annan motivering, än
att här föreligger ett af vedei börande konstateradt, verkligt behof, helt enkelt bifall

till den af herr Kinberg angifua reservationen, hvari han hemställer, att den före-

slagna höjningen af expensmedel för gtatens skogsförsöksanstalt måtte gälla äfven
för innevarande år.

Herr Starbäck: Herr talman! Då jag är komplett förhindrad att instämma i

motionärens anförande, anser jag mig som reservant böra säga några ord. Det
kan naturligtvis ej falla mig in att göra en längre utläggning af de skäl, som gjort,

att jag reserverat mig, t}- tiden är långt framskriden, och om det skulle vara tänk-
bart att öfvert3-ga de herrar ledamöter, som till äfventyrs äro oberörda af motionä-
rens anförande, har jag ej förhoppning om att öfvertyga dem, som äro lockade af

den pågående diskussionen i Första Kammaren, hvilken diskussion tycks ta leda-

möternas uppmärksamhet i stort anspråk och på ett betänkligt sätt decimerat bän-
karnas besättning. Emellertid, herr talman, jag har den bestämda uppfattningen, att

statens skogsförsöksanstalt är af den allra utomordentligaste betydelse för vården
af våra skogar, och det är nog så, att i den meningen instämma alla kammarens
ledamöter. Men det är också af stor betydelse, att den arbetskraft, som där finnes,

blir så aflönad, att man kan ha förhoppning om att den kan upprätthålla kontinui-
teten vid dessa undersökningar, för hvilka, därför att de beröra ett material, skogen,
där resultatet är mycket svårt att upptäcka annat än under en lång följd af år,

kontinuiteten är desto mer af nöden.
Detta är hufvudsakliga orsaken, hvarför jag har reserverat mig. Jag har ej

ringaste förhoppning, att reservationen skall gå igenom, men ber i alla fall att få

yrka bifall till densamma.
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Herr Xylamfcr: Herr talman! Den förste ärade talaren, som j-ttrade sig i

denna punkt, undrade, hvar sakkunskapen rörande delta ärende var till finnandes,
då Kungl. Maj:t kunnat föreslå lägre lönebelopp än domänstyrelsen begärt. Därom
vill jag ej döma, men när motionären själf i sin motion frainställt bestämdt förslag
därom att botanisten skall ha 6.000 kr, och nu genast är färdig att sätta ned detta
belopp och yrka en annan summa, tror jag att man åtminstone icke kan säga, att

sakkunskapen finnes där.

Hvad saken i sig själf beträffar, är jag för min del villig erkänna, att arbetet
vid skogsförsöksanstalten är synnerligen \-iktigt och maktpåliggande samt att dess
tjänstemän därför äro väl förtjänta af bättre löneinkomster, än hvad de nu ha. Kungl.
Maj:t har ock för sin del ökat beloppen för botanisten från 3,000 kr., som han nu
har, till 4,500 och för assistenterna frän 2,500 till 3,000 hvardera. Utskottet har
också i hufvudsak bifallit denna Kungl. Maj:ts framställning men ansett, att då.

enligt Kungl. Maj:ts mening, botanisten skall jämföras med öfverassistenten vid ceu-
tralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, och denne har bostad, bota-
nistens lön bör höjas med 500 kronor eller till 5,000 kronor. Det är detta förslag,

utskottet här framställt, och ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets
hemställan.

Härefter bifölls utskottets hemställan.

Förordningar, prejudikat och cirkulärskrivelser,

Ang. ersättning till kronan för skada och intrång vid försöksarbete

å inmutad malmfyndighet å kronans mark.

Till samtliga öf-cerjägmästare

.

I anledning af en i afskrift härmed bifogad skrifvelse från Kungl. Maj:ts be-

fallningshafvande i Kopparbergs län angående ersättning till kronan för skada

och intrång vid försöksarbete å inmutad malmfundighet å kronans mark, vill

Kungl. domänstyrelsen härmed anmoda Eder tillse, att vederbörande jäg-

mästare iakttaga hvad för bevakande af kronans rätt i detta afseende kan

vara nödigt samt sedermera underställa frågan om ersättningens bestämmande

och utkräfvande Kungl. styrelsens pröfning.

I berörda afseende skall jägmästare:

till Kungl. domänstyrelsen anmäla när helst försöksarbete, hvarora § i i

af gällande grufstadga förmäler, är ämnadt att anställas äfvensom samtidigt

afgifva yttranden i fråga om därför utgående ersättning;

i händelse anläggningen öfvergifves, innan utmål därför lagts till Kungl.

styrelsen aflämna sitt, helst af yttranden från inmutaren åtföljda utlåtande

angående värdet af den skada, som marken kan hafva tagit för framtiden af

försöksarbetet

;

ofördröjligen till Kungl. domänstyrelsen öfversända afskrift af mutsedel,

där sådan på grund af stadgande i § 13 mom. i af grufstadgan till honom
aflämnas;

tillse att inmutaren icke öfverträder § 15 i samma stadga samt, där så

förekommer, ofördröjligen anmäla förhållandet till Kungl. styrelsen;

så vidt möjligt vid utmålsförrättning å kronojord äfvensom vid förrättning,

som hålles med föranledande af § i^ i grufstadgan, bevaka kronans rätt

till ersättning samt, där anledning synes honom förefinnas, att densamma
ej blifvit tillbörligt tillgodosedd, anmäla förhållandet hos Kungl. styrelsen; san^t
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hos Kungl. Styrelsen anmäla när helst under grufarbetets fortgång an-

ledning till särskild godtgörelse till kronan såsom jordägare yppar sig.

Stockholm den 14 mars 1908.

/. Meves. T/i. Öiietihlad.

Martiri Rasch.

Till Kiingl. Domäiistvrehen.

Jämlikt 1 1 § i gällande grufstadga är vederbörande jordägare berättigad

till viss ersättning för den mark, som tages i begagnande vid försöksarbete

å inmutad mineralfyndighet samt för skada och intrång, som af försöksar-

arbetet vållas, äfvensom, därest anläggningen öfvergifves, till godtgörelse för

den skada, som marken genom försöksarbetat för framtiden tagit.

Inom detta län förekommer ett ej obetydligt antal inmutningar å krono-

jord, särskildt å kronoparkerna, men kronan synes åtminstone i regel icke

hafva kommit i åtnjutande af någon sådan godtgörelse, som nyss omför-

mäldes. Detta lärer väl i många fall hafva berott därpå, att den verkställda

inmutningen blifvit sonad, innan någon åtgärd, som medfört ersättningsskyl-

dighet, blifvit af inmutaren vidtagen. Men i många fall, där ersättningsskyl-

dighet förelegat eller där åtminstone pröfning bort förekomma, huruvida icke

sådan skyldighet skolat inträda, har ersättningens uteblifvande berott därpå

att kronans rätt till ersättning icke blifvit behörigen bevakad.

Efter hvad Konungens befallningshafvande erfarit, anse skogsstatens

vederbörande tjänstemän, i saknad af uttryckliga föreskrifter i ämnet, att det

icke tillkommer dem att vidtaga de åtgärdet för ifrågavarande ersättningars

bestämmande och uttagande, som enligt grufstadgans bestämmelser skola å

jordägarens vägnar vidtagas; öfriga förvaltningstjänstemän hafva naturligt nog

icke någon anledning att ägna uppmärksamhet åt frågor, som falla under

kronoparkernas förvaltningsärenden.

För att sätta vederbörande revirförvaltare i tillfälle att vinna upplysning

om de inmutningar å kronojord, som blifva hos Konungens Befallningshafvande

anmälda, har Konungens Befallningshafvande gått i författning att för framtiden

till revirförvaltaren öfversända afskrifter af alla de mutsedlar, som jämlikt 13 § i

grufstadgan delgifvas Konungens Befallningshafvande, och som afse inmutning å

mark, som står under hans tillsyn. Men därmed undanröjes icke den anmärkta

bristen i fråga om bevakandet af kronans rätt vid bestämmande och uttagande af

kronan i vissa fall tillkommande ersättningsbelopp, och Konungens Befall-

ningshafvande anser sig icke befogad att i afseende å denna fråga meddela

några föreskrifter.

Af sådan anledning har Konungens Befallningshafvande ansett sig böra

fästa Kungl. Domänstyrelsens uppmärksamhet på här ofvan relaterade för-

hållanden.

Falun i landskontoret den 8 februari IQ08,

F. HOLMQUIST.

Otto V. Lafiden,
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Tjänster och förordnanden.

K. Domänstyrelsen. Generaldirektören K. Fredenberg har företagit

tjänsteresa till Värmland den 2'^/2, till Åkers häradsallmänning i Gripsholras

revir den t'
-^ och till Västerbottens och Norrbottens län den -^/'j.

Sedan notarien och bokhållaren Peter Malmqvist den ^o/^
aflidit, har

amanuensen M. Seth förordnats uppehålla tjänsten, till dess ordinarie inne-

hafvare blifvit utnämnd. Amanuensen Seths befattning uppehälles under

tiden af e. o. tjänstemannen F. W. Liljeberg.

Notarien G. Schotte tjästledig för fullgörande af offentligt uppdrag ^^/j

— Yj med förordnande för t. v. amanuensen E. Ödman 'V-—^°— 4 och am.

A. Stahre V'5—75.
Amanuensen A. Stahre tjänstledig ^y,—30/^ med förordnande för e. o.

tjänstemannen E. Ödman.
E. o. tjänstemannen K. E. Kallin förordnad såsom amanuens å bvrå 4

den '73- '74-

E. o. tjänstemannen E. Ödman förordnad såsom amanuens å byrå 4

den 14 och 15 mars och från V5 till årets slut samt såsom notarie å samma
byrå '°, 5-—'V'v

Bodens revir. Till jägmästare har den 20 mars utnämnts och trans-

porterats jägmästaren i Pajala revir Arvid Montell.

Stockholms revir söktes vid fatalietidens slut af jägmästarna L. F.

Molander, A. Larsson, Alex. Maass, K. A. Westerberg, t. f. jägmästarna G.

Englund, H. Xordenadler, H. Stuart, e. jägmästarna C. von Strokirch och

C. A. Öhrström.

På förslag till tjänstens återbesättande har domänstyrelsen (sedan jäg-

mästare Molander återkallat sin ansökning) uppfört:

1

)

jägmästaren i Västerdalarnes revir, t. f. föreståndaren för Statens Skogs-

försöksanstalt Alex. Maass,

2) jägmästaren i Särna revir Adolf Larsson,

3) t. f. jägmästaren i Stockholms revir, e. jägm. Herman Nordenadier (med

förord).

Finspångs revir. Till jägmästare har den 8 maj utnämnts och

transporterats jägmästaren i Eksjö revir J- E. Kinman.

Hallands revir. Till jägmästare har den 8 maj utnämnts skogstaxa-

torn i Smålands distrikt e. jägm. P. G. K. Schmidt.

Bispgårdens skogsskola. Till föreståndare har den 8 maj utnämnts

bitr. jägm. i Norra Jämtlands revir Anders Holmgren.

Aflönade assistenter. Härtill har domänstyrelsen förordnat i Särna

revir e. jägmästaren Gunnar Esseen fr. o. m. den 7^—^Vi2. i Norra Jämt-

lands revir fr. o. m. Vo och tillsvidare e. jägm. Knut Falck, med viss tjänst-

göringsskyldighet å skyddsskogarna (assistenten i Norra och Östra Jämtlands

revir G. Björklund tjänstgör under samma tid endast i det senare reviret,

likaledes med viss tjänstgöringsskyldighet å skyddsskogarna), i Tjusts revir

e. jägm. V. Danielsson '73— ^^/s*
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Till dikningsassistent i Gäfle—Dala distr. har domänstyrelsen för-

ordnat e. jägmästaren Nils Bellander. Öfriga sökande voro: e. jägmästarna

Arvid Modin, Bertil von Krusenstjerna, Ernst Elfvik, Hj. Bratt, Elimar Olden-

burg, T. Nettelbladt och Per Nicander.

Till extra jägmästare inom Umeå distrikt har domänstyrelsen för-

ordnat utex. skogseleven Elimar Q. Oldenburg.

Tjänstledighet har beviljats jägm. i Åsele revir Eneberg V4— ^°/4.

vikarie e. jägm. P. Normelli; jägmästaren i Bodens revir Montell '^j^—^4'
vik. e. jägm. G. Jernberg; jägm. i Gästriklands revir Landberg ^7/^—9/5,

vik. e. jägm. K. Martin; jägm. i Arvika revir Linnér V4—^^A» ^^^- ^- Jäg^i-

T. Sahlberg; jägm. i Ölands revir P. O. Welander '^3—^/4 och ^74— Vs»
vik. e. jägm. U. Danielsson; jägm. i Torneå revir Öjermark ^^/a

—
^^/j, vik.

e. jägm. F. Gunterberg ^"/^

—

'^''U
och e. jägm. P. Bergman 24/^—^o^^

Jägmästaretjänsten i Örebro revir bestrides under fyra månader från

och med den ^3/^ af skogstaxatorn i Bergslagsdistr. e. jägmästaren H. Stuart,

hvars tjänst uppehålles af e. jägm. E. K. G. Hedeman-Gade.
Vakansen i Pajala revir uppehålles af e. jägm. P. Bergman. E. jägm.

V. Lothingius uppehåller under vakansen bitr. jägm. tjänsten i Norra Jämt-
lands revir, e. jägm. E. Angeldorff uppehåller under vakansen jägmästare-

tjänsten i Eksjö revir.

Tillstånd att med bibehållen tjänstgöringsskyldighet vistas utom tjänst-

göringsområdet har domänstyrelsen beviljat e. jägmästarne Per Ödman ^j^
—

"/^,
Hj. Hägg 7/4— 'V4, A. Modin 7/^—'^/^, F. Lsestadius '°/^—^°/s, B. von
Krusenstjerna 'V4—^V4- ^ Grufman 9/^—22/5.

Alderstillägg för tjänstemän vid skogsstaten. Följande tjänstemän

vid skogsstaten hafva, enligt nådigt bref den 7 februari igo8, förklarats be-

rättigade att komma i åtnjutande af ålderstillägg från och med innevarande år:

Ofverjägmästaren i Luleå distrikt H. V. Rosenberg (600 kr.), jägmästarna

(500 kr.), i Askersunds revir S. V. Söderqvist (fr. o. m. den ^//g 1 907), i

Öfre Byske revir C. A. Carlsson (2:dra ålderstillägg), i Finspongs revir C. E.

Häckner (2:dra ålderstillägg), i Västra Hälsinglands revir J. E. Nilsson, i

Älfdals revir F. O. Petersson, i Köpings revir O. Willner.
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Smärre meddelanden från in= och utlandet.

Skovrider Q. H. W. Bruel, Gripskov, Sjcelland, nestorn i den danska
skogsstaten (f. 1829), har nyligen firat sitt 40-åriga jubileum som dansk skov-

rider och därvid fått mottaga många bevis på vänskap och tillgifvenhet. Han
torde för svenska skogsmän vara bekant sedan dels den tid (1864— 67) han
förestod Ängelholms skogsskola och dels genom sitt äfven för sydsvenska

skogsförhållanden afsedda stora arbete: »Bidrag til det praktiske Skovbrug.»

Qrofva punkter för ljuskopiering. I Kungl. domänstyrelsens cirkulär

den 28 maj 1907 föreskrifves i sista momentet, att vid indelning af allmän

skog enligt af Kungl. styrelsen utfärdat förordnande förrättningsmannen skall

renov^era kartor och handlingar i 2 exemplar, hvarvid det ena exemplaret af

kartorna ritas å kartpapper på vanligt sätt, medan det andra, afsedt för Ijiis-

kopicri)ig, ttppritas med liiscli, men utan färgläggning, å kalkewäf.

I och för denna ljuskopiering erfordras, att kartorna »prickas» med
grof^a, glesa och tydliga punkter. M. Rh.

Föreningen »Sveriges ordinarie Jägmästare». År igo6 väckte

Bergslags distrikts jägmästare på ett möte i Örebro frågan om en för-

ening för ordinarie jägmästare. Frågan upptogs till diskussion å ett sam-

manträde med ordinarie jägmästare å Kungl. Skogsinstitutet 1907. På detta

sammanträde beslöts att bilda föreningen och tillsattes en kommitté för att

utarbeta stadgar. Den 8 april 1908 konstituerades föreningen, hvarvid af

kommitterade utarbetadt förslag till stadgar med några ändringar godkändes.

Föreningen utgör en sammanslutning af i revirtjänst anställda ordinarie

jägmästare. Styrelsen består af 5 medlemmar jämte lika många suppleanter;

hvarje distrikt insätter omväxlande en ordinarie medlem eller en suppleant i

styrelsen.

Styrelsemedlem sammankallar årligen föreningsmedlemmarna inom samma
distrikt till möte för diskussion af föreliggande frågor. Frågorna slutbehand-

las sedan å ordinarie möte, som hålles årligen i Stockholm dagen före Skogs-

vårdsföreningens årsmöte.

Intill nästa års möte fungerar för föreningen en interimsstyrelse bestå-

ende af jägmästarna Stenberg, von Schönberg, Fåhraeus, Veländer och

Björkbom.

De extra jägmästarnas förbund stiftades vid möte på Kungl. Skogs-

institutet den 10 sistlidne april. I mötesförhandlingarna, hvilka leddes af e.

jägmästare P. Ödman, deltogo ett 5o:tal extra jägmästare.

Diskussionen rörde sig hufvudsakligen om förbundets lämpligaste om-

fattning och organisation, och endast grundlinjerna härför blefvo fastslagna.

Åt interimsstyrelsen uppdrogs att på grundval af mötesbesluten utarbeta de-

finitivt stadgeförslag.

De extra jägmästarnas förbund har till uppgift att tillvarataga de extra

skogsstatstjänstemännens gemensamma intressen samt att bevara och stärka

ansvars- och samhörighetskänslan dem emellan. Förbundet vill sålunda till
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målmedveten sträfvan samla de extra statstjänarna, ständiga såväl som mera

tillfälliga.

För åstadkommande af en för förbundets verksamhet erforderlig kassa,

beslöts en årlig medlemsafgift af 3 kronor.

Förbundets angelägenheter omhänderhafvas af en för tiden mellan de

ordinarie årsmötena vald 5:mannastyrelse, adjungerad af distriktsombud. Sty-

relsen äger att inom sig utse funktionärer: ordförande, vice ordförande samt

sekreterare, som tillika tjänstgör såsom kassaförvaltare.

Till interimsstyrelse valdes K. Fredholm, T. Jonson, M. Rasch, E. Wi-

beck och P. Ödman.

Upprop till medlemsteckning i De extra jägmästarnas förbund. De
e. jägmästare, hvilka önska inträda i förbundet, uppmanas att snarast an-

mäla sig hos respektive distriktsombud eller hos någon af styrelsemedlem-

marna. Anmälan bör åtföljas af årsafgiften 3 kronor.

Inträdesberättigade äro alla extra jägmästare, hvilka hvarken vunnit be-

fordran till ordinarie statstjänst eller för privat tjänst definitivt lämnat skogs-

statstjänsten.

Förbundets organ i tjänstefrågor blir tidskriften •»Frthi svetiska Statsför-

valtJimgen-» . [10 häften pr år. Prenumeration å hvarje postkontor. Pris pr

år 2 kr. 35 öre.]

Medlemmar i förbundets interimsstyrelse äro:

K. Fredholm, Östersund.

T. Jonson, Prästgårdsgatan 14, Stockholm.

M. Rasch, K. Domänstyrelsen, Stockholm.

E. Wibeck, Brahegatan 36, Stockhohn.

P, Ödman, Umeå.
Förbundets ombud äro:

för Luleå distrikt: G. Jernberg, Luleå,

» Skellefteå och Umeå distrikt: D. Grufman, Umeå.
» Mellersta Norrlands distrikt: F. Aminofif, Östersund.

» Gäfle-Dala distrikt: O. Kollberg, Leksand.

» Bergslags distrikt: E. Hedemann-Gade, Ramsberg.

» Östra distriktet: G. A. Welander, Gnesta.

» Västra distriktet: H. Dahlberg, Mariestad.

» Smålands och Södra distrikten: J. Carlsson, Kosta.

Framgången af vår sak beror i främsta rummet på en mangrann an-

slutning ! Förbundsstyrelsen.

Möte mellan skogsstatens tjänstemän. Närmast med anledning

af ifrågasatt ändring i föreskrifterna för skogsstatens tjänsteförvaltning och

äfven med hänsyn till andra tjänsten berörande frågor samt eventuellt för

öfverläggning i skogsundervisningsfrågan hafva öfverjägraästarna inom de sex

sydligaste distrikten samt en ordin, jägmästare inom hvart och ett af dessa

distrikt genom utsända cirkulär inbjudit kamraterna inom skogsstaten till

möte å Stora Hotellet i Jönköping fredagen den 12 nästkommande Juni kl. lO

f. m. (med möjhg fortsättning följande dag).

Anmälan om inställelse skall före den 5 juni sändas till jägmästare

Fredr. Witt, adr. Jönköping, som ombestyr anskaffning af rum m. m.
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Beståndshistorik.

Af Carl Björkbom.

Skogsskötseln har under det senaste decenniet nått en kraftig ut-

veckling. Äfven i Norrland är den tid förbi, då man endast afverkade

och tillgodogjorde sig urskogarnas rikedomar. Våra skogar börja mer
och mer ägnas en intensiv och målmedveten skötsel; vi underkasta våra

unga och medelålders skogar vård för att påskynda och gynna deras

utveckling; vi vårda hyggena för att underlätta deras besåning; vi un-

derkasta marken behandling för att motverka degeneration. Dyrbara
dikningar utföras för att omföra odugliga sumpmarker till producerande

och därmed värdefulla marker.

Skogsskötseln är emellertid i hufvudsak grundad på erfarenhetsrön.

På erfarenhet hopsamlad genom försök och iakttagelser i skogen själf

måste läran om skogsskötsel uppbyggas och vidare utvecklas. A. Maass
säger härom i sin uppsats: Skogsförsöksväsendets utveckling i Sverige,

nuvarande organisation och första arbetsprogram. Skogsvårdsföreningens

tidskrift år 1905.

»Skogsvetenskapen fordrar liksom hvarje annan vetenskaps utfö-

rande af försök. Dessa försök kunna väl liksom fallet är med natur-

vetenskaperna i en mängd fall verkställas genom iakttagelser under

gifna kända förhållanden, men skogen erbjuder en sådan mångfald varia-

tioner att en dylik metod ej alltid kan vinna användning. Andra ut-

vägar måste därför sökas och kan då den statistiska metoden med en

mångfald af iakttagelser vinna användning.»

Genom försöksanstaltens grundande har ett viktigt steg för vår skogs-

skötsels utveckling tagits. Genom att samla, ordna, kritiskt bedöma
erfarenhetsmaterial, framgånget ur försöksserier, kommer försöksanstalten

verka kraftigt för vår skogsskötsels framåtskridande. Arbetsfältet här är

emellertid så orimligt stort, frågorna som vänta sin lösning många. Ar-

betet ökas och försvåras äfven af den omständigheten, att de klimatiska

förhållandena i vårt i norr och söder utsträckta land äro så växlande.

Hvarje skog, ja hvarje bestånd utgör ett studieobjekt. Försöksanstalten

torde därför ej medhinna mer än en ringa bråkdel af allt det arbete

som föreligger.

Skogvsårds/breni-igent Tidskrift, IQOS. Fackuppsatser. y
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Försöksanstalten skulle därför få ett värdefullt och oskattbart supp-

lement just i en beståndshistorik.

Så länge vi konsumerade våra urskogars virkesöfverskott var behof-

vet af en beståndshistorik ej så trängande. Nekas kan dock ej att en

sådan nu skulle ha varit af stort intresse och oskattbart värde. Som
det nu är, är det nära nog omöjligt att vinna upplysning om dels hvad

slags arbeten som inom ett revir utförts dels äfven huru de utförts, samt

hvilka resultat och erfarenheter härur vunnits.

Samtliga tabeller, som aflämnas vid kvartals- och årsredogörelser,

alla uppgifter till kontrollböcker afse endast statistik, ej historik. Ytterst

obetydligt rörande våra skogars utvecklingshistoria kan ock i revirar-

kiven hopsamlas. Iakttagelser, erfarenheter vunna genom intresserade

skogsmäns verksamhet hafva härigenom gått förlorade för eftervärlden.

Huru många frågor tränga sig ej på en vid arbete i skogarna? Frågor,

på hvilka man just emedan en beståndshistorik saknats förgäfves väntar

svar. Ett exempel. Försöksanstalten utsände i april ett cirkulär med
anhållan om uppgifter angående kulturförsök med främmande trädslag.

Bland andra uppgifter som önskas är kultursätt, kulturens trefnad, frö-

sättning m. m. På dessa frågor torde i många fall ej svar kunna gif-

vas på grund af bristande anteckningar. Huru viktigt för lösande af

frågan om betydelsen af fröets ursprung vore ej om i alla de fall, då

sådder eller planteringar gjorts, anteckningar funnes om det använda

fröets ursprung.

En beståndshistorik skulle äfven gifva större kontinuitet och stabilitet

åt revirskötseln.

Man tanke sig endast att en revirförvaltare, som under en följd af

år arbetat inom sitt revir, i grund lärt känna sina skogar, samlat en massa

erfarenheter och gjort en massa iakttagelser och på dem utstakat vissa

riktlinjer för dess skötsel, aflider. En ny tjänsteman kommer, som kanske

arbetat i vidt skilda lokala förhållanden. Finnes en väl förd historik kan

lian bygga vidare på den erfarenhetsgrund, hans företrädare lagt. Om
ej sådan historik finnes, är åtminstone en del af företrädarens mödo-

samma arbete borta. Försök måste kanske åter börja, och skogen får

betala lärpengarna. För att nå de bästa resultat och vinna största erfa-

renhet är ej nog att rikta sin uppmärksamhet endast på nuet, det nu-

\'arande. Man måste blicka bakåt, man måste känna huru beståndet

uppstått och huru det utvecklat sig för att häraf döma om beståndets

utveckling i framtiden och om de medel, som skola föra till ett ef-

tersträfvadt mål.

Hand i hand med försöksverksamheten bör en beståndshistorik gå.

Dessa två synas mig komplettera hvarandra. En beståndshistorik väl
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och omsorgsfullt förd skulle blifva en rik källa för erfarenhetsrön, den

skulle förebygga omkastningar och misstag i revirskötseln, den skulle

kraftigt utveckla vår skogshushållning och gifva den stabilitet och tra-

dition.

Huru beståndshistoriken borde uppställas, vågar jag nu ej säga.

Några synpunkter. Under hänvisning till karta borde i historiken

göras anteckningar om alla afverkningar och sättet, huru de utförts;

iakttagelser om afverkningens inverkan på kvarvarande och angränsande

skog; hyggesrensningar, deras utförande och kostnad, sådder, planterin-

gar, fröets ursprung och grobarhet, plantornas ålder, omskolade eller

ej, planteringssätt, såddsätt. Anteckningar om fröår, deras riklighet, när

själfsådd börjat visa sig å hygget, plant- och ungskogens utveckling och

behandling ända tiil slutafverkningen, kbm., tillväxt m. m. Dikningar,

deras utförande, kostnad, inverkan på marken, på skogen, på mark-

betäckning.

Beståndshistoriken borde dessutom förenas med en öfverskådlig och

tillförlitlig bokföring öfver inkomster och utgifter för hvarje skog.

Under nuvarande förhållanden med stora tjänstgöringsområden torde

bUfva omöjligt att på en gäng införa en detaljerad historik och bokfö-

ring för alla skogar. Frågan är, synes mig, så viktig att den ej därför

får skjutas åt sidan och ställas på framtiden. Inom reviren borde, så

länge deras storlek ej tillåter ett detaljarbete, utväljas vissa skogar med

lämpliga lägen och mera typiska förhållanden för att så att säga ut-

göra ett slags försöksparker, diir alla arbeten mera intensivt drifvas.

För dessa parker borde en noggrann historik och noggrann bokföring

införas.



Förslag till litteraschema för skogskartor.

Behofvet och nyttan af tydliga skogskartor, användbara ute å mar-

ken, utan att man nödgas medföra en mer eller mindre svårhandterlig

beståndsbeskrifning i sarskildt exemplar, torde få anses obestridliga.

Ett kortfattadt och enkelt beteckningssätt för påtecknande å kar-

tans skilda afdelningar är därför af ej ringa betydelse, och vågar jag

på grund häraf för tidskriftens läsare framlägga ett af mig utarbetadt

förslag till litteraschema för timmerblädningsskogar, i hopp att detsamma

genom inlägg från andra indelningsförrättare kan bilda stomme till ett

slutligt dylikt.

För att blifva mer koncentrerade och tydliga göras anteckningarna

å kartan i bråkform med trädslaget och allt hvad som rör detsamma

i täljaren samt marken och läget m. m. i nämnaren.

Trädslag. Läget.
A ^
B =
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Förordningar, prejudikat och cirkulärskrifvelser.

Kungl. domäiistyrelseiis cirkulär angående ändring i viss del af kiingl. stv-

relsens cirkulär den 28 maj igoy angående vissa föreskrifter rörande allmänna sko-

gars indehiing; gifoet den 2 juni igo8.

Som det visat sig att vid renovation af skogsindelningsförslag den för

ljuskopiering med tusch men utan färgläggning ritade kartan å kalkerväf med
vanligt utförande icke lämpar sig för ändamålet, vill kungl. domänstyrelsen här-

med föreskrifva att sista stycket i kungl. styrelsens cirkulär den 28 maj 1907

rörande ofvannämnda indelningscirkulär skall erhålla följande förändrade lydelse:

> Slutligen vill kungl. domänstyrelsen härmed föreskrifva, att vid skogs-

indelning, för hvilket arfvodet enligl af kungl. styrelsens utfärdadt förordnande ut-

betalas af kungl. styrelsen, förrättningsmannen skall renovera kartor och hand-

lingar allenast i ett exemplar, hvarvid kartan ritas på kartpapper på vanligt

sätt, dock med så grofva linjer och punkter, att de utan svårighet kunna

urskiljas genom kalkerväf. Dessa å kartpapper renoverade kartor, som komma
att tillställas revirexpeditionerna, få under inga förhållanden uttagas i marken».

Stockholm som ofvan.

KARL FREDENBERG.
Martin Rasch.

På hvilka allmänna inrättningar iiemman är nåd. förordningen

den 26 Jan. 1894 tillämplig.

Till Kungl. domänstyrelsen.

Med anledning af framställning från eder anmodade Öfverståthållaräm-

betet styrelsen för Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barn att i

enlighet med föreskriften i § 31 af nådiga förordningen den 26 januari 1894

angående hushållningen med de allmänna skogarna i riket, sådan denna

paragraf lyder enligt nådiga förordningen den 24 juli 1903, till Eder in-

lämna uppgift å inrättningen tillhöriga skogars ytvidd, beskaffenhet och skötsel.

I skrifvelse till Eder den 7 april 1905 tillkännagaf emellertid styrelsen,

att, då berörda inrättning vore en enskild stiftelse och icke att hänföra till

i omförmälda nådiga förordning den 26 januari 1894 afsedda allmänna in-

rättningar, styrelsen ansåge sig sakna anledning lämna de äskade uppgifterna.

Under förklarande att I icke funnen Eder böra godkänna den af in-

rättningens styrelse uttalade mening, anmälden I ärendet hos Öfverståhållar-

ämbetet för laglikmätig åtgärd; men efter att hafva infordrat yttrande af

inrättningens styrelse tillkännagaf ämbetet i skrifvelse till Eder den 5 maj

1906, att ämbetet med afseende å hvad samma styrelse i ärendet anfört funne

Eder framställning icke kunna till någon ämbetets vidare åtgärd föranleda.
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I underdånig skrifvelse den 26 januari 1907 hafven I nu hemställt, att

Kungl. Maj:t måtte meddela Öfverståthållarämbetet föreläggande att tillhålla

uppfostringsinrättningens styrelse att inkomma tillEder med föreskrifven anmälan.

Till följd af särskilda nådiga remisser hafva underdåniga utlåtanden i

ärendet afgifvits af Justitiekanslersämbetet den 22 mars 1907 samt af Kungl.

Maj:ts och Rikets Kammarkollegium den 17 därpå följande december.

Vid föredragning denna dag af detta ärende hade Kungl. Maj:t, vid

det förhållande att Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barn icke

är att betrakta såsom sådan allmän inrättning, som afses i § 3 1 af nådiga

förordningen den 26 januari 1894 angående hushållningen med de allmänna

skogarna i riket, funnit Eder förevarande framställning icke till någon Kungl.

Maj:ts vidare åtgärd föranleda.

Stockholm den 14 februari 1 908.

ALFRED PETTERSSON.
Hngo Elliot.

Beslut af allmännare intresse.

Ang. förenklingar i arbetssättet inom skogsadministrationen.

Utdrag af protokoll, hållet inför Hans Maj:t Konungen i Statsrådet å

Stockholms slott den 7 februari 1908.

20 §.

Departementschefen, statsrådet Alfred Petersson anförde härefter.

Såsom jag redan vid föredragning inför Eders Kungl. ]\Iaj:t den 13

nästlidne januari af frågan om reglerandet för år 1909 af utgifterna under

riksstatens nionde hufvudtitel till statsrådsprotokollet omförmält, har den af

Kungl. Maj:t den 3 oktober 1902 tillsatta löneregleringskommittén uti sitt den

9 mars 1907 afgifna förslag i fråga om reglering af aflöningarna vid skogs-

staten och de allmänna skogsläroverken framhållit, att, då kommittén icke

ifrågasatt någon ökning i skogsstatens ordinarie personal, kommittén utgått

ifrån att genom vissa af kommittén ifrågasatta förändringar i anordningen

af arbetet hos distrikts- och revirförvaltningarna vederbörande tjänstemän

skulle kunna befrias från en del mera ofruktbara skrifgöroraål och beredas

större tid att ägna sig åt den mera betydelsefulla praktiska delen af sina

tjänstegöromål.

De förslag, å hvilka komrnittén därvid syftar, hafva af kommittén i dess

betänkande sammanförts å sid. 174— 201 under rubriken »förändrade an-

ordningar af arbetet hos distrikts- och revirförvaltningarna» och åsyfta utom

berörda lättnad i själfva arbetssättet jämväl andra organisatoriska förbättringar.

Uti sitt öfver kommitténs förslag den 25 juli 1907 afgifna underdåniga

utlåtande har Domänstyrelsen endast i vissa detaljer haft något att erinra

mot de af kommittén ifrågasatta förändringarna i anordningen af arbetet

hos distrikts- och revirförvaltningarna.

I mitt omförmälda yttrande till statsrådsprotokollet den 13 nästlidne

januari framhöll jag, att hvad kommittén i förevarande hänseende föreslagit

innebure uteslutande åtgärder, som, i den mån icke de af kommittén utta-

lade önskemål redan blifvit tillgodosedda genom nådiga cirkuläret den 22
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mars 1Q07 till samtliga förvaltande ämbetsmyndigheter i riket, angående
aftattandet af utlåtanden, skrifvelser m. m. i ämbetsärenden, kunde genom-
föras utan Riksdagens medverkan, och anförde jag vidare, att kommitténs
ifrågavarande förslag i hufvudsak syntes mig värda beaktande och att de
borde genomföras, oberoende af hvilken utgång löneregleringsfrågan slutligen

finge. Jag förklarade mig ock ämna, så snart nödiga förarbeten hunnit ut-

föras, förelägga Eders Kungl. Maj:t de förslag i ämnet, h vartill omständig-
heterna kunde föranleda.

I anslutning härtill finner jag mig nu böra hemställa, att Eders Kungl.
Maj:t måtte genom utdrag af detta protokoll anbefalla Domänstyrelsen, ej

mindre att i hvad på denna styrelse beror vidtaga sådana af lönereglerings-

kommittén uti ifrågavarande hänseenden föreslagna åtgärder, som styrelsen

må finna lämpliga att genomföra, samt därefter hos Eders Kungl. Maj:t

därom göra anmälan, än äfven att till Eders Kungl. Maj:t inkomma med
förslag till de öfriga förenklingar 1 arbetssättet, hvilkas genomförande må
vara af beskaffenhet att böra underställas Eders Kungl. Maj:ts pröfning och
afgörande.

Till denna af Statsrådets öfriga ledamöter bi-

trädda hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lämna nådigt bifall.

Ur protokollet

Er/and Falk.

Om hushållningsplaners upprättande gemensamt för flera

hemmansskogar i Lappmarken.

Mo och Domsjö aktiebolag hade under förlidet år hos K. Maj:t gjort

ansökning om hushållningsplaner för bolagets hemmansskogar i Lappmarkerna.

I skriften anföres att gällande författningar ej lägga hinder i vägen för skilda

hemmansskogars sammanförande till en skogshushållningsenhet eller hygges-

följd. Därigenom kommer hvarje hemmansskog ej att afverkas hårdare än

att återväxten tryggades, hvarför ett dylikt bildande af större utsyningsområden

syntes bolaget icke äfventyra hemmansskogens framtida bestånd. Bolaget

har anmärkt, att stadgandet i 58 § skogsförordningen om enahanda årlig af-

kastning från hemmansskog vore villkorligt formulerad och därför kunde

åsidosättas äfven för andra skogsvårdshänsyn än den i samma paragraf om-

nämnda, att fullmogen skog ej så länge må sparas att den af ålder eller

eljest tager skada. Genom sammanslagningen skulle vissa hemmans skogar

försättas i ordnadt skick tidigare, andra senare än om afverkningen utförts

hemmansvis, och syntes bolaget stabila arbetsförtjänster i orten härigenom

fortfarande vinnas. Vidare demonstrerade bolaget det fall, som kunde befaras,

att ett hemman, som genom gemensamheten i bolagshushållning först beröfvats

sin väsentligaste skogstillgång, därefter genom försäljning blefve skildt från

gemensamheten. För sådant fall syntes det bolaget fördelaktigare för köparen-

bonden att få efter hand från annat håll inköpa sitt husbehofsvirke än att

nödgas inlösa öfverårig skog, som med hela sitt värde skulle öka köpe-

skillingen. Bolaget hade upplyst att all i bolagets förslag till hushållnings-
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planer ingående skogsmark blifvit genom ägostyckning eller jordafsöndring

skild från stamhemmanen, hvilket syntes bolaget utgöra ytterligare skäl för

den för skogsvården önskvärda sammanslagningen.
Bolaget anför att domänstyrelsen under åren 1902— 1Q06 för sådana

skogar som här afsåges fastställt ett flertal hushållningsplaner, i hvilka hem-
manen på detta sätt sammanförts. I förlitande på att den så fastslagna

principen skulle upprätthållas säger sig bolaget ha utarbetat 12 hushållnings-

planer för bolaget tillhörande skogar inom Västerbottens lappmark, hvarvid

i alla planerna skilda hemmansskogar inom samma by förenats till gemen-
samma utsyningsområden. Förarbetena därtill vore utförda på ett sådant sätt,

att en uppdelning af de taxerade skogstillgångarna på alla särskilda hemmans-
lotter nu icke vore möjlig, hvarför, om sådan uppdelning likväl påfordrades,

dessa bolagets arbeten skulle vara till ingen nytta. På grund häraf har bo-

laget anhållit att därest principfrågan om sammanslagning af hemman till

gemensamt utsyningsområde hänvisas till den norrländska skogskommittén,

likväl dylik sammanslagning må, i likhet med hvad förut skett, äga rum till

dess annorlunda stadgas, eller, om denna anhållan ej kan bifallas, att bolaget

måtte tillåtas förena till gemensamma utsyningsområden sina hemman inom
de byar, för hvilka hushållningsplaner redan upprättats och inlämnats till

domänstyrelsen.

Domänstyrelsen anför med anledning häraf, att af de arbeten bolaget

genom upprättande af hushållningsplaner nedlagt på sina skogar äga de som
afse upprättande af kartor och beskrifningar värde äfven om afverknings-

beräkningarna ej skulle kunna godkännas i följd af att två eller flera hemman
sammanförts till ett hushållningskomplex. Styrelsen har emellertid för sin del

ej något att erinra mot bolagets hemställan att erhålla tillåtelse tills vidare

och intill dess annorlunda kan varda bestämdt förena till gemensamma hus-

hållningskomplex sina hemman inom de byar, för hvilka hushållningsplaner

redan upprättats och till domänstyrelsen inlämnats, om K. Maj:t finner sig

kunna på sådant sätt bifalla bolagets ansökan. Men i öfrigt vidhåller sty-

relsen sin förut i ämnet gjorda hemställan, nämligen att det uppdrages åt

den nuvarande skogskommittén att verkställa utredning och afgifva förslag i

denna fråga, som är af största betydelse för de under statens kontroll ställda

skogarna.

Förslag att staten anlägger ett eget sågverk och en sulfatfabrik

i Norrbotten.

Ehuru det i regeln måste anses vara riktigt — säger domänstyrelsen i

en till K. Maj:t ingifven framställning af den 16 i denna månad — att

staten ej själf bedrifver industriell verksamhet för förädling af råvaror, kunna
dock sådana undantagsförhållanden gifvas, som göra en dylik verksamhet för

statens räkning nödig. Detta inträffar, då det enskilda initiativet icke synes

räcka till för att skapa industriella anläggningar ej blott i allmänhet för en

trakts behof, utan särskildt för att mottaga de råvaror, staten själf producerar

därstädes.
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I fråga om skogens produkter möta oss sädana förhållanden allenast å

de orter, där staten äger en mycket afsevärd del af skogsmarken i dess

helhet, hvilket vore fallet inom Norrbottens län. Frånräknas den nu oaf-

vittrade delen af länet, hvilken för trävaruindustrien saknar betydelse, om-
fattar statens skogsmarksareal i Norrbottens län omkring 1,700,000 hektar,

däri inbegripet äfven ecklesiastika skogar, medan öfriga skogar därstädes

innehålla omkring 1,400,000 hektar. Härvid bör dock anmärkas, att statens

skogar utgöras af i stort sedt den sämre delen af skogsmarksarealen, enär

de i hufvudsak äro belägna inom Lappmarken och däri särskildt ingår nästan

hela det till skyddsskogar hänförliga bältet af skogsområdet närmast fjällen.

Af de bättre kustlandsskogarna äger staten däremot en jämförelsevis ringa

del. Domänstyrelsen framhåller vidare, att sågverksanläggningarna i Norr-

bottens län i förhållande till länets skogsarealer måste anses utgöra ett allt-

för ringa antal. Därstädes funnes enligt Nordisk trävarukalender år 1906
omkring 2 1 större och mindre sågverk med en sammanlagd skeppning af

tillsammans omkring 99,350 standards sågade och 4,500 loads bilade trä-

varor. Prisen å virket från statens skogar i Norrbottens län ha varit mycket

låga ända till under de senare åren, hvarvid dock de därunder erhållna

något högre prisen ej framkallats af konkurrens bland köpare inom orten

utan däraf, att köpare jämväl från mellersta och södra Norrland funnit med
sin fördel förenligt att utsträcka sina virkesköp till det aflägsna Norrbotten,

ehuru gifvetvis dessa köpare haft afsevärdt större omkostnader för virkets

tillgodogörande än ortsspekulanterna.

Då det är önskvärdt, att en större afverkning än som hittills ägt rum,

anordnas å kronans vidsträckta skogar särskildt inom södra delarna af Norr-

bottens län utan att virkesprisen därigenom behöfva nedtryckas, ifrågasätter

douiänstyrelsen, huruvida icke staten borde å lämplig plats inom Norrbotten

anlägga ett eget sågverk för att därå själf försåga de virkespartier, för hvilka

skäliga virkespris ej synas kunna erhållas. Visserligen skulle alternativt

kunna ifrågasättas, huruvida staten ej borde genom upplåtelse af flerårig af-

verkningsrätt i en för ändamålet nödig omfattning söka uppmuntra den pri-

vata företagsamheten till anläggande af nya sågverk. Men domänstyrelsen

framhåller, att de försök, som i detta afseende gjorts, dels ej ledt till afsevärdt

resultat, dels varit förenade med högst afsevärda olägenheter för skogshus-

hållningens ändamålsenliga ordnande. — Smärre virke, ej afsedt för försåg-

ning, har hittills ej kunnat afsättas från kronans skogar i Norrbotten.

Styrelsen ifrågasätter därför, huruvida ej staten äfven borde anlägga en

sidfatfabrik — emedan både tall och gran kan användas för produktion af

sulfatmassa — hvilken i så fall borde förläggas till samma plats som ock

kombineras med den ofvan ifrågasatta sågverksanläggningen.

Därest dylika anläggningar för statens räkning komme till stånd, vunnes

ock den fördel, att kronan för det virke, som för dess räkning komme att

i allmänna flottleder framflottas, blefve berättigad inom flottledsföreningarna

föra talan, hvarvid initiativ till allmänt gagn kunde tagas. Domänstyrelsen

hemställer för den skull, att K. Maj:t ville uppdraga åt den kommitté, som

f. n. arbetar för utredning af de åtgärder, som kunna böra vidtagas för att

åstadkomma en rätt vård af kronans och de under skogsstatens kontroll

ställda skogarna i Norrland och Dalarna, att under sina resor i Norrbotten

verkställa vidare utredning af de synpunkter, som i det föregående framhållits
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Slutligen anser styrelsen, att den för ifrågavarande industriella företag

erforderliga personal torde böra anställas å extra stat, enär med ifrågavarande

befattningar måste förenas löneförmåner, fullt motsvarande hvad enskilde för

sådana erbjuda.

Administrativ praxis.

Skogsstatstjänstemans ställning vid utsyning å s. k. afverkningsrätter i

Sfre Norrlands kusttrakter.

I § 3 af kungl. förordningen den 24 juli 1903 angående åtgärder till

förekommande af öfverdrifven afverkning å ungskog inom Västerbottens och

Norrbottens län heter det, att under vissa förhållanden tillstånd må af för

rättningsmannen gifvas till afverkning till fritt förfogande, där ej laga hiudei

eljest möter. Ett dylikt laga hinder uppstår, då den, som begärt sådan ut-

syning, om hvilken här är tal, ej kan styrka sig antingen i egenskap af ägare

till hemmanet eller innehafvare af afverkningsrätten därstädes hafva rätt till

utsyning. Frågan, huruvida sökanden är ägare till hemmanet eller ej, är väl

i allmänhet ej svår att utreda, men beträffande den andra frågan kan för-

rättningsmannen ofta komma i den egendomliga och obehagliga ställning att,

ehuru ej juridiskt utbildad, dock få sig förelagdt till bedömande tolkningen

af ett mer eller mindre tydligt kontrakt. Enligt hvad det kan tyckas, borde

ej heller detta möta så stora svårigheter, då ju förrättningsmannen endast

har att hålla sig till kontraktets lydelse, men vid ett noggrant aktgifvande

på vissa punkter i detsamma och på de förhållanden, som rådde på den tid,

då många nu gällande kontrakt om försäljning af afverkningsrätt skrefvos,

finner man, att skenbart tydliga bestämmelser ofta i själfva verket äro ganska

sväfvande.

I många kontrakt, skrifna i slutet af 80-talet eller början af gotalet,

heter det »— — — öfverlåtes till köparen all furu och granskog enligt gäl-

lande skogslag.» På en afverkningsrätt, upplåten under sådant villkor, hade

undertecknad att år 1907 verkställa utsyning, men då förrättningen skulle

företagas, protesterade markägaren mot densamma och bestred sökandens rätt

till utsyning under påpekande af den nyssnämnda bestämmelsen »enligt gäl-

lande skogslag:. Vid kontraktets upprättande hade markägaren uppfattat

saken så, att enligt gällande skogslag hade man blott rätt att uttaga s. k.

fuUmåligt virke, och därför vore nu enligt kontraktet blott sådant virke såldt.

Däremot uppställde sökanden den åsikten, att enligt gällande skogslag hade

han rätt till såväl det fuUmåliga virket som äfven det virke, som af veder-

börande jägmästare i enlighet med fordringarna på en god skogsvård skulle

kunna utsynas. Mycket antagligt är, att markägaren hade fullt fog för sin

protest mot utsyningen, ty man måste tänka på, att vid den tid, då kon-

traktet skrefs, var den nu gällande lagen mycket ny, och att allmänheten

hade den uppfattningen, att utsyning af s. k. undermåligt virke blott i ytterst

få undantagsfall skulle ske, något som senare ju visat sig vara långt ifrån

fallet. Vid nu nämnda tillfälle inställde undertecknad på grund af protesten

förrättningen och lämnade resolution däröfver till sökanden. Sedermera an-

ställde denne rättegång mot markägaren. Vid rättegången vittnade bl. a.
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en i trakten bosatt trävaruinspektor och framhöll att uttrycket »enligt gällande

skogslag» aldrig brukade intagas i andra nyttjanderättsaftal, än där aftalet

gällde endast den fullmåliga skogen. Vid häradsrätten är målet afgjordt till

markägarens förmån men kommer antagligen att gå till högre forum.

Jag vill relatera ännu ett fall, då markägaren protesterade mot den af

afverkningsrättsinnehafvaren begärda utsyningen. Denna gång stod i kon-

traktet, att till köparen öfverläts all furu och granskog eller den del däraf,

som köparen ville tillgodogöra sig. Den protest, som, då förrättningen skulle

handläggas, af markägaren lämnades, var affattad skriftligt och innehöll, att

markägaren med vittnen kunde styrka, att han vid köpekontraktets uppgö-

rande yrkat på att få den bestämmelsen intagen i kontraktet, att köpet blott

afsåge s. k. fuUmåligt virke, men att köparens ombud då förklarat, att detta

ej brukades utan vore onödigt, och att det aldrig skulle bli tal om att ut-

taga annat än fullmålig skog. Såsom ett stöd för sitt påstående, att det

blott varit fråga om den fullmåliga skogen, anförde markägaren, hvilket också

kunde styrkas med vittnen, att vid köpets uppgörande blott de träd, som då

voro fullmåliga eller under de 20 år afverkningsrätten omfattade beräknades

utväxa till fullmålig dimension, uppräknades, och att endast dessa träd sedan

lades till grund för beräknandet af köpeskillingens storlek. — Vid inlämnan-

det af denna protest förklarade sig markägaren villig att till nästa tings-

sammanträde instämma de i protesten omtalade vittnena för att höras. En
särskild omständighet, som gjorde markägarens påstående ganska antagligt

och trovärdigt, var den i kontraktet intagna bestämmelsen, att köparen till-

erkändes rättighet att undanhugga småskog för det köpta virkets utdrifning

utan särskild ersättning därför. Om kontraktets mening varit, att all skog

vore såld, vore ju en dylik bestämmelse öfverflödig.

I ett fall sådant som detta måste förrättningsmannen välja mellan an-

tingen kontraktets ord, att all skog är öfverlåten till köparen, eller det i

markägarens protest omnämnda, på grund af förhandenvarande förhållanden

mycket sannolika aftalet på sidan om kontraktet, hvilket aftal blir ännu mer

trovärdigt genom den i kontraktet förekommande ofvan påpekade bestäm-

melsen. En omständighet, som gör detta val ännu svårare, tillkommer kanske

ofta, nämligen att, hvilket särskildt här var fallet, kontraktet ännu har en

giltighetstid af flera år, och att skogen är så belägen, att någon svårighet

för sökanden att senare drifva ut virket ej tycks förefinnas, under det att å

andra sidan skogen, särskildt granen, såsom hvar man vet, tar ej obetydUg

skada genom att bläckas. I ett fall, ungefär analogt med nu omtalade, före-

togs utstämpling oaktadt markägarens protester, och denna inställdes först,

sedan förrättningsmannen fått meddelande om och bevis för att stämning på

sökanden uttagits, då han ansåg tvist föreligga och afslutade förrättningen.

Detta skedde först på 6:te dagen efter utsyningens påbörjande, och under

tiden stämplades tusentals träd. Ännu är ej detta mål afgjordt, men tänkas

kan ju, att markägarens sak går igenom, och då stå dessa träd bläckade

kanske till ingen nytta utan till afsevärd skada. Skulle sedan så vara, att

å den ifrågavarande trakten ingen konkurrens beträffande uppköp af skog

förefinnes, utan att den förlorande parten (= afverkningsrättsinnehafvaren) är

den, som bestämmer virkespriserna på platsen, kan det förutsättas, att markäga-

ren får sin skog ytterst dåligt betald, då han ju för att hindra densamma från att

taga skada är tvungen att genast sälja och ej kan invänta bättre köpeanbud.
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Sådana nyttjanderättsaftal, som de ofvan relaterade, förekomma i stor

mängd i öfre Norrlands kusttrakter, och de nu omtalade förhållandena jämte

mycket annat göra, att förrättningsmannen inför ett sådant ofta står tveksam,

huruvida sökanden verkligen har laga rätt till utsyning.

Man kan ju invända, att markägaren för att skydda sig borde före ut-

syningen öppna rättegång mot köparen. På så sätt finge domstolen sedan

afgöra tvisten mellan de två. Detta har i allmänhet ej kunnat ske, då mark-

ägaren i de flesta fall först vid jägmästarens ankomst till platsen fått reda

på att stämpling begärts äfven på mindre dimensioner, än kontraktet enligt

hans mening omfattar. Det är då för sent för honom att vidtaga några åt-

gärder för att skydda sin skog, såvida ej förrättningsmannen genom att upp-

skjuta förrättningen därtill bereder honom tillfälle.

Jag har här velat påpeka, huru det ofta händer, att statens tjänstemän

på detta vis sättes på en ytterst obehaglig mellanhand mellan markägare och

afverkningsrättsinnehafvare. Man borde kunna fordra af en honnett afverk-

ningsrättsinnehafvare, att han åtminstone i sådana fall, då någon skugga af

tvifvel om kontraktets mening föreligger, underrättade markägaren om att

han till den och den tiden begärt utsyning. På detta sätt skulle markägaren

beredas tillfälle att eventuellt vidtaga åtgärder för skyddandet af sin skog,

och saken skulle stanna mellan honom och innehafvaren af nyttjanderätten

utan att förrättningsmannen behöfde inblandas i affären. Meningen med jäg-

mästarens verksamhet i detta fall är ju att utsyna det virke, som från skogs-

vårdssynpunkt bör uttagas, men ej i minsta mån att på grund af ett mer
eller mindre tydligt köpekontrakt slita några tvister mellan ifrågavarande par-

ter. För min egen del kommer jag hädanefter att till alla markägare, på
hvilkas skiften utsyning på grund af afverkningsrätt är begärd, i god tid sända

ett meddelande om att utsyning till den och den dimensionen har begärts.

För att det då vid förrättningens handläggande skall fästas afseende vid en

protest, skall denna vara åtföljd af bevis om att stämning delgifvits afverk-

ningsrättsinnehafvaren. Har sådan blifvit delgifven, får man väl anse, att

tvisL angående äganderätten föreligger, och inställa förrättningen. Genom ett

såd ant förfaringssätt trades ingens rätt för nära, markägaren får tid på sig

att vidtaga sina åtgärder, och förrättningsmannen skyddar sig för många
obehag, hvarför det kanske vore lämpHgt, om detta säit blefve praxis bland

utsyningsförrättare i Norr- och Västerbottens län.

Paul Törnblom.

Om kronoparkernas beskattning.

Sedan vederbörande kronojägare redovisat af honom utbetalta förvalt-

ningsmedel för, bland annat, allmänna utskylder enligt debetsedel för krono-

parken Rådaås i Slättbygds revir, och bland dessa utskylder voro upptagna

dels landstingsmedel, dels tingshnstnedel, så vände sig jägmästaren i reviret i

skrifvelse till kungl. domänstyrelsen med hemställan, huruvida kronoparken

i fråga med rätta påförts dessa belopp och för vidtagande af den åtgärd,

hvartill förhållandet möjligen kunde föranleda.

Härpå aflät kungl. domänstyrelsen den i8 nov. 1907 följande besked:

»Med anledning häraf vill Kungl. domänstyrelsen efter sin ombudsmans
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och fiskals hörande meddela eder till besked, att då kronoparken Rådaås
icke bildats vare sig af mark, som åt kronan inköpts efter 1874 års början,
eller af staten tillhörig jordbruksdomän eller del af sådan, landstingsskatt
jämlikt 47 § i Kungl. förordningen den 21 mars 1862 om landsting ej skall

för kronoparken utgå. Ej heller skola tingshusmedel af Kungl. Maj:t och
kronan för kronoparken gäldas, enär enligt lagen den 26 april 1905 angå-
ende skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll af tings-

hus i dylik kostnad endast de skola deltaga, som inom tingslaget erlägga
kommunalutskylder, men för kronoparken i fråga sådana utskylder, jämlikt

58 § i Kungl. förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på lan-

det, icke böra utgå.»

Med anledning häraf vände sig jägmästaren till vederbörande Konungens
befallningshafvande med hemställan om återfående af de sålunda oriktigt de-

biterade och uppburna medlen, hvarå följande besked meddelades:
»Utdrag af protokoll, hållet inför Konungens befallningshafvande i Skara-

borgs län å landskontoret den 4 april igoS.

X:o 29. Uti hit ingifven skrift hade jägmästaren i Slättbygds revir, Erh.

R. Björklund, på grund af föreskrift från Kungl. domänstyrelsen anhållit om
återbekommande af 24 kronor landstingsmedel och 12 kronor tingshusmedel,

som debiterats kronoparken Rådaås för år 1906 och i kronans kassa influtit.

Som kronoparken Rådaås såsom bildad före år 1874 och hvartill icke heller

hörer någon jordbruksfastighet ej är skyldig erlägga kommunalutskylder och
följaktligen ej heller landstingsskatt eller tingshusmedel, beslöt Konungens
befallningshafvande att till jägmästaren Björklund restitutionsvis återbära er-

lagda landstingsskatten 24 kronor, hvaremot sökanden hänvisades att anmäla
sig hos Kållands härads tingshusbyggnadssiyrelse för återbekommande af er-

lagda tingshusmedel 1 2 kronor, enär inga dylika medel finnas i ränteriet

innestående.-^^

Erh. R. Björklund.
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Tjänster och förordnanden.

K. Domänstyrelsen. Generaldiektör Fredenberg har företagit tjänste-

resa i södra Sverige den ^o^^—
28^^_

Generaldirektören begagnar sig af semester 7/^—9/^ och ^5/5—^/-,.

Byråchefen Giöbel tjänstledig 9/^
—

13/5 med förordn. för notarien A.

Mailing, hvars notarietjänst bestrides af amanuensen A. Stahre den 9/^ och

af amanuensen E. Ödman i°/-^i3y'j.

Byråchefen Meves åtnjuter semester 9/g—.18/7, byråchefen Örtenblad

V6—76 och Vs— ^Vs, byråchefen Giöbel 9/6—^% och ^"/y—'Vy
revisorn Hj. Modigh ^'^/» — '^^jg,

registratorn och aktuarien K. Hanström 3 och 4 juni samt ^°/y—^^/j,

notarien K. G. G. Norling ^9/6— 'Vy
I sammanhang härmed har Kungl. Styrelsen förordnat revisor Hj. Modigh

såsom byråchef å byrå 5 9/^— iS/^ och å byrå 3 ^8— '^/s-

Notarien K. G. G. Norling såsom byråchef å byrå 3 ^5—^6»

Norarien G. Schotte såsom byråchef å byrå 4 9/^

—

^°Iq,

Amanuensen M. Rasch såsom notarie å byrå 3 ^/^—4/g,

dito R. Lindahl » » » > 3 ^^/e
—3%»

dito E. Geete » » , > 3 ^/^
—-^^7»

dito A. Stahre >-
•> » » 4 Ve—'°/6.

dito F. W. Liljeberg såsom revisor 9/^ -
^^J^

samt ^/g— ^^g-

dito E. Ödman såsom registrator och aktuarie den 3 och 4 juni

samt 2°/y—25^^ och såsom notarie ^^/y— ^^/s-

Tjänstledighet har beviljats notarien Norling '9/^— i8/g och notarien

Fahlcrantz ^Vy^^Vsl
t. f. byråchefen Schotte har beviljats semester 1 2 och 1 3 juni, med

förordnande för notarien Mailing såsom byråchef och för amanuensen Ödman
såsom notarie å byrå 4.

Notarien E. von Horn åtnjuter tjänstledighet för offentligt uppdrag

^/^— 3°/ med förordnande för notarien Fahlcrantz såsom notarie ä byrå 5

och amanuensen Rasch såsom notarie å byrå 3.

Byråchefen Giöbel företagit inspektionsresa till Ölands revir den ^^/^

Byråchefen Örtenblad har erhållit i uppdrag att under tiden i9/g—
2/^

företaga ämbetsresor inom Västerbottens län. Öfverjägmästaren V. Teden

uppehåller under tiden byråchefsämbetet å byrå 3.

Såsom notarie och bokhållare å skogsafdelningen och byrå 5 har K.

Styrelsen förordnat t. f. bokhållaren jur. kand. Martin Seth. (Öfriga sökande

till befattningen voro e. jägmästarna E. G. Fahlcrantz, Martin Rasch, Arnold

Mailing och Arvid Stahre.)

I sammanhang härmed har e. jägm. F. W. Liljeberg förordnats att fr.

o. m. Yé
—31/ j2 vara amanuens å skogsafdelningen och byrå 5.

Notarien Schotte tjänstledig för offentligt uppdrag i9/.—
21/5 samt ^9/^—3°/^

med amanuensen A. Stahre som vikarie.

Qäfle=Dala distrikt. Sedan K. Domänstyrelsen den 5 juni förordnat

öfverjägm. i Gäfle-Dala distrikt Vilh. Teden att under tiden ^9/^—2/^ uppe-

hålla byråchefsämbetet å K. Sms byrå 3 har jägm. i Klotens revir och före-
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Ståndaren vid Klotens skogsskola J. M. Pauli förordnats att under tiden

förestå öfverjägmästarerjänsten i Gäfle-Dala distrikt; underläraren e. jägm.
Nils Klein förestår under tiden Paulis jägmästaretjänst och skolföreståndare-

befattning och utex. skogseleven Carl Sundberg Kleins underlärarebefattning.

Jägmästaretjänsten i Stockholms revir. Förslaget till denna plats

återbesättande har öfverklagats af jägmästaren Alex. Maass och länsjägmästa-

ren C. A. Öhrström.

Jägmästaretjänsten i Eksjö revir söktes vid fatalietidens utgång af

skogsskoleföreständaren H. Julius, t. f jägmästaren G. Englund, skogstaxatorn L.

Hårleman, bitr. jägmästaren John Carlsson samt extra jägmästaren C. von
Strokirch.

Jägmästaretjänsten i Pajala revir söktes vid fatalietidens utgång af

e. jägmästare Jarl Frick, Curt Fougberg, Nils af Zellén och Hilmer Zetterberg.

På förslag till tjänstens återbesättande har domänstyrelsen uppfört:

i) assistenten i Öfre Byske revir e. jägm. J. Frick (med förord),

2) » » Bjurholms » e. jägm. C. A. Fougberg,

3) » » Norsjö » e. jägm. N. af Zellén.

Till biträdande jägmästare i Norra Jämtlands revir har K. Domän-
styrelsen fr. o. m. den ^ - förordnat ass. i Anundsjö och Bjurholms revir e.

jägm. Ivar Forssbeck (öfriga sökande voro e. jägmästarne Olle Bohlin, G. E.

Gran, W. Lothigius, And. Hyckert och G. Jernberg).

Till skogsingeniör har förordnats e. jägm. Carl Stenborg Y7—^V''i2-

Till skogstaxator / Smdlands distrikt har domänstyrelsen förordnat ass. i

Tjusts revis e. jägm. A. Liedholm (öfriga sökande voro e. jägmästarna E.

Angeldorff, O. Kollberg, U. Lindhe, S. Lundberg och S. Tisell).

Tjänstledighet har beviljats jägm. i Finspångs revir Kinman '/;—^V?»
vikarie e. jägm. D. Hultmark; jägm. i Marks revir Kindstrand -'/ö—^^j-j,

vikarie e. jägm. R. Liibeck; jägm. i Öfre Byske revir C. A. Carlsson ^5/5 _ ^^J^,

vikarie e. jägm. J. Frick; jägm. i Örbyhus revir Hullström ^/-— 3i/. samt
2°/6—4/g, vikarie e. jägm. Th. Fedeler; jägm. i Transtrands revir Joachimsson

^/o
—

^°/ioF vikarie e. jägm. D. af Wahlberg; jägm. i Ölands revir P. O. We-
lander ^5/5—3°/^, vikarie e. jägm. Uno Danielsson; förestånd, vid Bispgår-

dens skogsskola e. jägm. And. Holmgren ^/-— 3iy'., vikarie e. jägm. Torsten

Larsson; jägmästaren i Norra Lycksele revir F. von Sydow under tiden i

juli— 15 augusti med extra jägmästaren Harald Sjöberg såsom vikarie, jäg-

mästaren i Vartofta revir C. G. H. Cederbaum undertiden 16 juli—4 augusti

med extra jägmästaren C. von Strokirch såsom vikarie, jägmästaren i Kinne

revir Adolf Aspengrén under tiden 10 juli—20 augusti med extra jägmästaren

Alfred Wigelius såsom vikarie, jägmästaren i Västbo revir A. F. Kopp under

tiden 15 juli—31 augusti med extra jägmästaren S. G. Tisell såsom vikarie,

jägm. i Gästriklands revir Lundberg, ^j-j
— ^^j-, vik. e. jägm. K. Martin.

bitr. jägm. i Ombergs revir G. Kuylenstjerna ^ '5— 3i
'.., vikarie e. jägm. G.

Fischer; förestånd, vid Skogshalls skogsskola e. jägm. Th. Grinndal ^5,^—
5^,

vikarie utex. skogseleven C. Sundberg; underläraren vid Klotens skogsskola

e. jägm. N. Klein ^s/-— ^^5, vikarie utex. skogseleven B. F. Groth;

Tillstånd att med bibehållen ^änstgöringsskyldighet vistas utom tjänst-

göringsområdet har domänstyrelsen beviljat e. jägm. U. Lindhe ^^5—^%-
Aflönade assistenter. Härtill har domänstyrelsen förordnat i Bodens

revir e. jägm. G. Jernberg 2°/,— si/^^ och e. jägm. K. G. Wahlgren 9y'g
—

^/i°,
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i Tåsjö revir e. jägm. Sune Hederström i/-—31/12 (e. jägm. M. Estberg skall

under denna tid vara assistent uteslutande i Junsele), i Arjeplnogs revir ass. å

Arjepluogs allmänningsskog e. jägm. Nils Almlöf, \ Järns revir e. jägm. G. Bo-

lander ^V7~~^^/i2> i Gästriklands revir e. jägm. K. Martin ^/^— ^4/7, i Trän-

strands revir e. jägm. E. Oldenburg ^^/^

—

^i/j^, å skyddsskogarna inom Jämt-

lands län e. jägmästarna V. Strandberg, P. Nicander, K. E. Kallin och M.

Carlgren ''/g—^i/^^; vid Skogsinstitutets praktiska öfiiingare. jägm. T. Larsson och e.

jägm. Edv. Lundberg ^5/g—3i/g, utex. skogseleverna Alf Wigelius ^5/^—^/y, Carl

Sundberg //^— 3i/g och Einar Hammarstrand ^5/^— 2°/^, i Ammdsjö och Bjur-

holms revir e. jägm. O. Bohlin och i Öfre Byske revir e. jägm. John Brun.

Till oaflönad assistent i Dalslands revir har förordnats e. jägm. A. H.

Hagelstein och i Karlstads revir e. jägm. B. E. Andersson.

Kungl. Skogsinstitutet. Sedan läraren i skogsteknologi m. m. e.

jägm. Vilh. Ekman den ^4/^ beviljats nådigt afsked från sin lärarebefattning

har domänstyrelsen förordnat e. jägm. Gustaf Lundberg att fr. o. m. ^6/^ och

till dess platsen kan varda i vederbörlig ordning återbesatt uppehålla nämnda

befattning. (Lundbergs befattning såsom assistent i Stockholms revir uppehälles

af e. jägm. B. Fornell.)

Förordnandet att under återstående del af året uppehålla nämnda lärare-

befattning söktes vid ansökningstidens utgång af e. jägmästarna Carl Sten-

borg, Gustaf Lundberg, Vilhelm Strandberg och Bertil Tilländer.

Statens skogsförsöksanstalt. Botanisten fil. doktor H. Hesselman

åtnjuter för studieresa till Ryssland tjänstledighet under juni månad med fil.

dr. N. Sylvén som vikarie.

Transporterade extra jägmästare. G. Kolmodin från Umeå distrikt

till Gäfle Dala distrikt, Ernst Andersson från Bergslagsdistriktet till Gäfle-

Dala distrikt.

Till extra jägmästare har K. Domänstyrelsen förordnat utex. skogsele-

verna John Bnm och Björn Fredrik Groth inom Gäfle-Dala distrikt, Alf Hen-

rik Hagelstein, Mats Alfred Vigelius och Carl Gustaf Sundberg inom västra

distriktet, Einar Wilhelm Hammarstrand inom östra distriktet samt Bror Elof

Andersson inom Bergslagsdistriktet.
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Domänstyrelsens yttrande öfver skogsunder-
visningskommitténs förslag.

Till KONUNGEN.

Genom nådig remiss den 13 sistlidne april har Eders Kungl. Maj:t

befallt domänstyrelsen att efter vederbörandes hörande afgifva underdånigt

utlåtande med anledning af ett utaf inom jordbruksdepartementet tillkallade

sakkunniga afgifvet betänkande angående ändamålsenligt ordnande af skogs-

undervisningen.

Till åtlydnad häraf har domänstyrelsen inhämtat här bifogade yttranden

i ärendet från lärarkollegiet vid skogsinstitutet, från föreståndarna för den

för inträde vid skogsinstitutet förberedande kursen vid Ombergs och Klotens

skogsskolor, från föreståndarna för skogsskolorna vid Hällnäs, Bispgården,

Grönsinka, Bjurfors, Skogshall, Hunneberg och KoUeberga, från inspektörerna

för skogsskolorna, nämligen öfverjägmästarna i Umeå, Mellersta Norrlands

och Gäfle—Dala distrikt, direktören vid skogsinstitutet, öfverjägmästarna i

Östra, Västra och Södra distrikten, äfvensom från föreståndaren och botanisten

vid statens skogsförsöksanstalt, hvars förläggning och organisation beröras i

de sakkunnigas betänkande.

Ifrågavarande betänkande, afgifvet i mars innevarande år, innehåller,

förutom en sammanfattning angående skogens och skogshushållningens be-

tydelse för vårt land samt en historik öfver skogsundervisningens utveckling,

en framställning af skogsundervisningens mål och grunderna för dess ordnande,

i anslutning hvartill förslag afgifvits angående organisation af en skogshög-

skola, af ett skogsläroverk samt af skogsskolorna, hvarefter följa förslag till

stadgar och undervisningsplaner för skogsundervisningsanstalterna jämte spe-

cialmotiv, förslag angående byggnader, materiell m. m. för skogshögskolan

och skogsläroverket samt beräkning af kostnaderna härför, förslag till utgifts-

stat för skogsundcrvisningsanstalterna, förslag till byggnader för statens skogs-

försöksanstalt äfvensom diverse bilagor. Öfver vissa delar af betänkandet äro

särskilda yttranden afgifna af två af de sakkunniga, nämligen öfverjägmästaren

Uno Wallmo och t. f. direktören vid skogsinstitutet A. Wahlgren, till hvilka

yttranden fogats sammanfattning af de i yttrandena gjorda hemställanden

dels i fråga om de delar, hvari reservanterna instämma med hvarandra, dels

angående sådana yrkanden, som framställts af Wallmo ensam.

En närmare redogörelse för innehållet af betänkandet torde icke vara

erforderlig. En sådan har lämnats af en af de sakkunniga, lektorn Karl

Starbäck,- vid Föreningens för skogsvård årsmöte i Stockholm den 9 april

innevarande år, hvilken redogörelse jämte i anledning däraf vid mötet förd

diskussion publicerats i Skogsvårdsföreningens tidskrift, 7— 8 häftena år 1908,

sidorna 389—442.

Skogsvårdsföreningens Tidskrift igo8. Fackuppsatser. X
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Det af skogsinstitutets lärarkollegium öfver belänkandet afgifna utlåtandet åtföl-

jes af ett förslag till ändringar i de af de sakkunniga föreslagna stadgarna och undervisnings-

planerna för skogsundervisningsanstalterna äfvensom af inom kollegiet uttalade särskilda

meningar mot vissa punkter i kollegiets utlåtande af lektorn G. Andersson, som varit en

af de sakkunniga, och af läraren H. Falk. I lärarkollegiets utlåtande framhålles,

att skogshögskolan, i likhet med flertalet med densamma jämnställda högskolor, äfven-

som skogsläroverket borde stå under öfverinseende af en särskild styrelse, hvaremot skogs-

skolorna fortfarande borde lyda under domänstyrelsen;

att domänstyrelsens chef borde vara själfskrifven ordförande i styrelsen för skogshög-

skolan och att en af de tre ledamöter i sagda styrelse, som skulle utses af Eders Kungl.

Maj:t, skulle tillhöra eller hafva tillhört skogsstaten;

att de skogar, som komme att upplåtas för skogsundervisningen, fortfarande borde

stå under domänstyrelsen;

att rektoratet vid skogshögskolan borde efter Eder Kungl. Maj:ts förordnande för fem
år i sänder bestridas af någon af de ordinarie lärarna i fackämnena skogsskötsel, skogs-

uppskattning och skogsindelning samt skogsteknologi;

att för inträde vid skogshögskolan borde fordras allenast mogenhetsexamen å reallinjen

med minst betyget godkänd i de matematisk naturvetenskapliga ämnena;
att ett särskildt skogsläroverk, på sätt de sakkunniga föreslagit, mätte inrättas ä

Kloten;

att alla de vid skogshögskolan föreslagna professurer borde göras likställda och med
samma aflöning, d. v. s. blifva ordinarie;

att åt zoologi och jaktvård borde vid skogshögskolan tillmätas större betydelse, än

hvad de sakkunniga gjort;

att åt undervisningen i kemi borde anslås längre tid vid skogshögskolan, än hvad

förslaget därom innehölle;

att för öfning i skjutkonst en skjutbana borde finnas vid enhvar af skogsskolorna och

vid skogsläroverket samt om möjligt äfven vid skogshögskolan.

Af de utaf föreståndarna för de för inträde vid skogsinstitutet förbe=
redande kurserna vid Ombergs och Klotens skogsskolor afgifna utlåtanden in-

hämtas hufvudsakligen följande.

Föreståndaren för Ombergs skogsskola, som bifogat utdrag ur skolans journaler under

lärokurserna åren 1905— 1906 och 1906— 1907, framhåller:

att arbetarfrågan i våra dagar spelade en sä stor roll äfven inom skogsskötseln, att

den vetenskapligt bildade skogsmannens praktiska daning icke finge på något sätt för-

summas
;

att den af de sakkunniga föreslagna förberedande kursen, hvilken omfattade endast

57j månader, vore otillräcklig för att bibringa eleverna nödiga praktiska förkunskaper,

hvarför den ej vore ägnad ersätta den förberedande praktiska utbildningen vid nu därför

afsedda skogsskolor;

att ehuru den förberedande kursen hufvudsakligen hade karaktär af en pröfningskurs

för inträde vid skogsskolan, den likväl äfven i detta afseende vore olämplig;

att elevernas förkunskaper särskildt i skogsmätnig blefve, i följd att därför afsedd

öfningskurs vore för kort, ringa, hvarför den nymätning, som af eleverna skulle utföras å

kronoparker i Norrland, ansåges blifva af föga värde;

att elevernas utbildning i skogskulturarbeten likaledes blefve sämre än hvad för när-

varande är fallet;

att erfarenheten angående den för den högre skogsundervisningen nu inrättade för-

beredande kursen manade till dess bibehållande, dock med vissa ändringar i läroplanen;

att pröfningen och utgallringen af de bättre eleverna för inträde vid skogshögskolan

ansåges böra ske enligt andra grunder än dem, som af sakkunniga härför föreslagits;

att det föreslagna skogsläroverket vid Kloten vore hvarken behöfligt eller i stånd

att lämna sådan undervisning, som erfordrades för den skogsförvaltning, som de sakkunniga afsett

;

att till rektor vid skogshögskolan allenast den af dess lärare vore lämplig, som själf

genomgått skogshögskola och därefter utöfvat själfständig skogsförvaltning:

att i fråga om ledningen af skogsundervisningsanstalterna reservanternas bland de

sakkunniga mening ansåges vara riktig.

Föreståndaren för Klotens skogsskola har såsom bilagor till sitt yttrande i frågan

bifogat tvenne protokoll, det ena hållet vid sammanträde med skogstjänstemän i Gäfle— Dala

distrikt den i juni 1908, det andra fördt vid möte med skogsstatstjänstemän från de sydliga

distrikten den 12 och 13 juni 190S. Af utlåtandet framgår.



SKOGSUNDERVISNINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG. 327

att utbytandet af den förberedande kursen vid Ombergs och Klotens skogsskolor mot
den af de sakkunniga föreslagna pröfningskursen, som omfattade 57, månader, vore i flera

^fseenden en försämring i stället för en förbättring, i följd hvaraf den nuvarande praktiska
kursen, hvilken vore den minsta möjliga, borde bibehållas;

att 20, högst 25 elever borde årligen antagas vid hvardera af skolorna vid Omberg
•och Kloten, hvarest ytterligare en lärarekraft vore för skolornas verksamhet behöflig, sär-

skildt inom det skogstekniska området; •

att den nuvarande lägre kursen borde indragas och ej heller det föreslagna skogs-
läroverket komma till stånd;

att två skogsskolor, afsedda att bibringa en ettårig fortsättningskurs utöfver de vanliga
skogsskolornas kurs, borde inrättas i enlighet med uttalande därom vid mötet i Jönköping;

att i fråga om ledningen af skogsundervisningsanstalterna reservanternas bland de sak-

kunniga mening ansåges vara riktig, men att, därest en särskild styrelse härför blefve be-

slutad, denna borde blifva sammansatt på sätt vid mötet i Jönköping föreslagits;

att rektorn vid skogshögskolan skulle utses bland lärarna i skogsskötsel, skogsindei-

•ning och skogsteknologi, hvilka lärare genomgått skogsinstitutet eller skogshögskolan.

Af föreståndarna för de öfriga skogsskolorna anföres hufvudsakligen följande

Föreståndaren för Hälbias skogsskola anser,

att den nuvarande lägre kursen borde indragas eller skiljas från skogshögskolan och
-det föreslagna dyrbara läroverket vid Kloten icke komma till stånd, utan, därest så funnes

nödigt, en särskild skogsskola inrättas för ett mellanstadium;

att den nu föreskrifna åldern af 20—30 år för inträdessökande vid skogsskola vore

lämpligare än den af de sakkunniga föreslagna af 18—28 är;

att öfverjägmästaren, som hittills mera än en gång i kvartalet besökt skogsskolan vid

Hällnäs, borde bibehållas såsom skolans inspektör och icke någon särskild sådan förordnas;

att de sakkunnigas förslag till lönestat för skogsskoleföreståndare vore lägre än det

förslag löneregleringskommittén i sådant afseende afgifvit.

Föreståndaren för Bispgårdens skogsskola föreslår,

att i stället för det af de sakkunniga föreslagna läroverket måtte inrättas en tvåårig

kurs vid två af statens skogsskolor, den ena i Norrland, den andra i södra Sverige, hvari-

genom tillfälle skulle företrädesvis beredas dugande kronojägare att nå en bättre ställning

än den nuvarande;

att på sådant sätt den föreslagna nya klassen tjänsteman komme att rekryteras af

allmogens söner, hvilket vore af värde för skogsarbetenas ledande och utförande.

Föreståndaren för Grönsinka skogsskola hemställer,

att fordringarna för inträde vid skogsskola måtte höjas, så att härför fordrades dels

att hafva god och redig handstil samt kunna nöjaktigt behandla modersmålet i skrift dels

att under minst två år hafva utöfvat praktisk verksamhet i olika grenar af skogsmannayrket

;

att däremot de nu bestämda åldersgränserna för inträde vid skogsskola, hvilka pröfvats

•och befunnits goda, måtte bibehållas eller åtminstone maximiäldern icke sänkas;

att ett dyrbart skogsläroverk, i den form det af de sakkunniga föreslagits, icke måtte

komma till stånd, utan, där så ansåges nödigt, en eller flera öfverskogvaktareskolor inrättas,

byggda pä folkhögskolans eller därmed jämnställd skolas bas;

att det logiska sammanhanget i de sakkunnigas förslag vore synnerligen svårfattligt,

•dä de föresloge mindre praktik för inträde vid skogshögskolan än som nu erfordrades för

skogsinstitutet, medan de dock framhölle praktikens stora betydelse i fråga om inträde vid

skogsläroverket, hvarvid dock en genomgången kurs vid skogsskola ej skulle få räknas såsom

praktiskt år, ehuru den praktiska utbildningen därstädes vore hufvudsak;

att de för skogskoleföreståndare föreslagna lönevillkor innebure snarare en försämring

än en löneförbättring.

Föreståndaren för Bjurfors skogsskola ansluter sig till de förslag, som framställts af

reservanterna bland de sakkunniga och hemställer i öfrigt,

att den förberedande kursen för att vinna inträde vid skogshögskolan mätte utsträckas

till ett år:

att ämnet välskrifning måtte borttagas från undervisningen vid skogsskolorna och

den därstädes genomgångna kursen däri intagas bland fordringar för inträde vid dessa

skolor, samt att de för nämnda ämne föreslagna 23 timmar fördelas pä marklära och skogs-

uppskattning
;

att bland kompetensfordringarna för inträde vid skogsskola borde upptagas, att sökan-

•iiens ålder skulle utgöra 20— 28 år, och att han minst 2 är deltagit i praktiska skogsarbeten;

att de sakkunnigas förslag angående lärjungarnas kosthåll vid skogsskola icke mätte bifallas;
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att lönestaten för föreståndare och skogsrättare vid skogsskola icke måtte sänkas under

den från och med 1909 gällande.

Föreståndaren för Skogshålls skogsskola ansluter sig i allmänhet till de af reservanterna,

bland de sakkunniga uttalade meningar, men anför tillika,

att det ifrågasatta skogsläroverket syntes honom vara fullt berättigadt.

att lärotiden därstädes borde utsträckas till ungefärligen samma tid, som nu vore be-^

stämd för den lägre kursen vid skogsinstitutet;

att från skogsläroverket utexaminerade personer icke borde anställas i statens tjänst^

utan ägna sig åt privat skogsvård;

att den vid skogsskolorna föreslagna undervisningen i sötvattensfiskar och fiskevård

borde meddelas af en fiskeritjänsteman

;

att lärjungarna vid skogsskola borde såsom hittills skett själfva ombesörja sitt kost-

håll och detta icke, såsom de sakkunniga föreslagit, komma att åligga skolföreståndaren.

Föreståndarna för Hunnebergs och Kolleberga skogsskolor öfverlämna såsom sina ytt-

randen hvardera ett exemplar af det vid mötet med skogsstatstjänstemän i Jönköping den,

12 och 13 juni 1908 förda protokoll, hvaraf framgår,

att den förberedande kursen vid Ombergs och Klotens skogsskolor borde bibehållas^

men reformeras, så att intimt samarbete mellan dem och skogshögskolan komme att äga

rum och att lärotiden komme att ytterligare utnyttjas:

att det föreslagna skogsläroverket icke vore behöfligt, utan i stället två fortsättnings-

skolor för skogsskolans lärjungar borde anordnas, en för norra och en för södra landet;
^

att till rektor vid skogshögskolan endast den af dess lärare vore lämplig, som själf

genomgått skogshögskola och därefter handlagt själfständig skogsförvaltning;

att den föreslagna styrelsen för skogshögskolan borde på det sätt sammansättas, att

chefen för domänstyrelsen skulle vara dess ordförande samt af dess öfriga fyra ledamöter

minst två vara inspekterande eller förvaltande skogstjänstemän och en äga pedagogisk erfarenhet;

att skogsskoiorna icke borde ställas under en skolstyrelse utan såsom hittills veder-

börande öfverjägmästare vara inspektör för skogsskolan.

Inspektörerna för statens skogsskolor hafva anfört följande.

Öfverjägmästaren i Umeå distrikt ansluter sig i hufvudsak till hvad reservanterna

bland de sakkunniga anfört, men framhåller därutöfver,

att den förberedande kursen för inträde vid skogshögskolan icke blefve tillfredsställande

ordnad enligt det af de sakkunnigas därom framställda förslag, och att denna kurs borde

fördelas på två eller helst tre skogsskolor;

att af de sakkunnigas betänkande icke framginge vid hvilken tid elever skulle antagas

vid skogshögskolan

;

att den föreslagna minimiåldern för inträde vid skogsskola vore för låg, och att lär-

jungarna före inträdet vid sådan skola helst borde hafva fullgjort första årets värneplikt.

Öfverjägmästarna i Mellersta Norrlands och Gäfle-Dala distrikt bifoga såsom sina

yttranden i frågan den förre ett exemplar af protokoll, fördt vid möte med skogsstatstjänste-

män från de sydliga distrikten i Jönköping den 12 och 13 juni 190S, den senare protokoll

hållet vid sammanträde med skogstjänstemän inom Gäfle-Dala distrikt i Falun den i jun»

1908. Det förras innehåll är ofvan refereradt. Af det senare framgår,

att en skogshögskola borde inrättas i Stockholm eller dess omedelbara närhet såsom

själfständig undervisningsanstalt, men så vidt möjligt i förening med statens skogsförsöksanstalt;

att den lägre kursen vid skogsinstitutet borde såsom obehöflig indragas;

att det föreslagna skogsläroverket vid Kloten ej borde komma till stånd, men under-

visningen vid skogsskolorna höjas, sä att därifrån utexaminerade lärjungar måtte beredas

större kunskaper och befogenhet än hittills;

att en särskild tjärstemannaklass mellan jägmästare och kronojägare ej allenast vore

onödig , utan skulle medföra olägenhet genom att inveckla förvaltningen, medan motsatser»

borde eftersträfvas

;

att den för inträde vid skogshögskolan föreslagna förberedande kursen under ett hälft

år icke vore en förbättring;

att skogsteknologi med byggnads- ock dikningslära borde tillmätas längre undervis-

ningstid, än hvad de sakkunniga föreslagit, och ordinarie professur upprättas för ämnet

skogsteknologi

;

att ämnet jordbrukslära borde bättre tillgodoses vid undervisningen än hvad de sak-

kunniga föreslagit;

att reservanternas bland de sakkunniga mening angående dels rektoratet vid skogshög-

skolan dels den ifrågasatta särskilda styrelsen för högskolan och skogsskolorna delades af mötet;
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att öfverjägmästarna fortfarande borde vara inspektörer för skogsskolorna.
Direktören vid skogsinstitutet, som är inspektör för Bjiirfors skogsskola samt varit en

af de sakkunniga, har i sitt yttrande i ärendet af den 27 sistlidne juni anfört,

att han, därest skogsinstitutets ombildning till en verklig högskola därigenom kunde
underlättas, icke ställde sig afvisande mot lärarkollegiets vid skogsinstitutet förslag om sär-

skild styrelse för skogshögskolan;

att han ansåge sig kunna under vissa villkor instämma uti hvad lärarkollegiet anfört/ö>
inrättande af det föreslagna skogsläroverket och wo/ dess sammankoppling vid skogshögskolan;

att han på intet vis ville motverka lärarkollegiets vid skogsinstitutet önskan om in-

rättande af ordinarie professur för samtliga hufvudämnen vid skogshögskolan;
att han, om det föreslagna skogsläroverket ej komme i stånd och i följd däraf ett

något större antal elever antoges vid skogshögskolan, vore beredd biträda lärarkollegiets

förslag angående kompetens för inträde vid skogshögskolan, i hvilket fall ansökningshand-
lingarna dock borde pröfvas af högskolans lärarkollegium och ej endast af dess rektor;

att han ej hade något väsentligt att erinra mot lärarkollegiets uttalanden angående
läroämnena zoologi, kemi och lagkunskap;

att af lärarkollegiet vidtagna ändringar i de sakkunnigas stadgeförslag, där de ej af-

såge förberörda större principfrågor, i allmänhet syntes vara väl motiverade.

Öfverjägmästaren i Östra distriktet har framhållit,

att det vore mycket behöfligt och nyttigt, att den blifvande skogsmannen finge själf

lära sig handlägga alla skogsarbeten, som han skulle leda, hvilket lämpligast skedde under
•en ettårig praktisk lärokurs, hvarunder alla arbeten kunde utföras systematiskt under den
för dem lämpligaste årstiden

;

att de sakkunnigas förslag på intet vis tillgodosåge detta behof, enär en sex månaders
profkurs säkerligen ej skulle lämna stor behållning;

att Ombergs och Klotens förberedande skogsskolor borde bibehållas och utvidgas, så

att de kunde mottaga ett större antal elever, af hvilka de därstädes godkända skulle vinna

inträde vid skogshögskolan;

att de anmärkningar, som af de sakkunniga gjorts mot nyssnämnda skogsskolor, kunde
afhjälpas

;

att om dessa skolor sålunda bibehölles, läseterminerna vid skogshögskolan kunde för-

längas från föreslagna 5 månader 5 dagar för år räknadt till 6 å 7 månader;
att han i fråga om den föreslagna läroverksstyrelsen äfvensom den s. k. lägre kursen,

rektoratet vid skogshögskolan och förvaltningen af de till skogsundervisningen anslagna sko-

garna instämde uti hvad därom anförts i protokollet rörande mötet med skogsstatstjänstemän

i Jönköping den 12 och 13 juni 1808.

Frän öfverjägmästaren i Västra distriktet föreligga två yttranden, det ena afgifvit i

maj af den då tillförordnade öfverjägmästaren, det andra afgifvet i juni af den ordinarie

tjänsteinnehafvaren. Af det förra framgår,

att skogsundervisningens ledning bäst skulle kunna utöfvas af en särskild styrelse, hvari

minst tvä af ledamöterna vore skogsstatstjänstemän eller sädana tjänstemän i domänstyrelsen

eller vid skogsläroverken, som aflagt fullständig afgångse.xamen vid skogsinstitutet eller

skogshögskolan

;

att i öfrigt öfverjägmästare Wallmos till betänkandet fogade särskilda yttrande gillades.

Af det senare yttrandet inhämtas,

att till rektor vid skogshögskolan må kunna utses hvilken som helst bland de ordi-

narie professorerna därstädes, men att i regel därtill borde utses någon af lärarna i de tre

skogliga ämnena;
att i öfrigt de uttalanden gillades, som innehölles i ett yttrandet bifogadt protokoll, fördt

vid möte med skogsstatstjänstemän från de sydliga distrikten i Jönköpmg den 12 och 13 juni 1908.

Öfverjägmästaren i Södra distriktet har såsom eget yttrande i ärendet åberopat hvad

som funnes intaget i nyss nämnda protokoll, hvaraf han bifogat ett exemplar.

Föreståndaren för statens skogsförsöksanstalt har, förutom sådant, som icke

anstalten, anfört,

att därest anstalten förlades i närheten af skogshögskolan, det vore önskvärdt, att

bostäder bereddes samtliga tjänstemän vid anstalten i dess omedelbara närhet.

Botanisten vid samma anstalt har framhållit,

att uppförande af en institutionsbyggnad med tillhör.inde experimentalfält för skog

försöksanstalten vore ett lifsvillkor för dess sunla och goda utveckling;

att skogsförsöksansi alten måste ha ett eget separat handbibliotek, hvilket vore nöd-

vändigt för det vetenskapliga arbetet å institutionen

!

att det syntes vara lyckligt både för skogsförsöksanstalten och skogsentomologiens ut-
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veckling om, såsom kommitterade föreslagit, de insektbestämningar, som för anstaltens räk_

ning erfordrades, finge utföras af vederbörande professor vid skogshögskolan;

att det däremot vore högst olämpligt att sammankoppla professorns i marklära vid'

skogshögskolan verksamhet med skogsförsöksanstalten, som själf måste utföra sina mark-
undersökningar.

För egen del får domänstyrelsen i ärendet anföra följande.

De sakkunniga hafva föreslagit skogsundervisningens ordnande å tre

skilda plan, skogsskolans, skogsläroverkets och skogshögskolans, hvilka tre

stadier skulle byggas på de kunskaper, som förvärfvats vid respektive folk-

skolan, realskolan och det fullständiga realläroverket..

För inträde vid statens skogsskolor bör den kompetens, som de sak-

kunniga ifrågasatt, vara tillräcklig. Visserligen hafva några af dem, som
yttrat sig i detta ärende, framställt anspråk på ökade fordringar särskildt i sven-

ska språket och skönskrifning. Men med den alltjämt stigande folkskolebild-

ningen höjas kunskaperna i dessa båda ämnen, hvarför särskilda fordringar

på högre sådana kunskaper ej behöfva i detta sammanhang uppställas såsom,

kompetens för inträde vid skogsskolorna. Skulle i vissa landsändar folkskole-

bildningen ännu vara i någon mån försummad, torde detta ej böra föran-

leda, att unga män från sådana orter blifva tvungna att genom privat under-

visning öka sina kunskaper i vissa ämnen för att vinna inträde vid statens

skogsskolor. Privat bättre ledning vid utbildning i sådana folkskolans ämnen
torde ej kunna erhållas, där folkskolebildningen är försummad, hvarför yng-

lingar från sådana orter skulle blifva utestängda från skogsskolan. Flera

exempel hafva visat, att lärjungar vid skogsskola, hvilka från början varit i

följd af försummad skolgång mycket svaga i teoretiska kunskaper, kunnat
äfven i sådana ämnen som modersmålet och matematik, hvilka för praktiska

lifvet äro af synnerligen stor betydelse, erhålla så goda kunskaper, att de
efter genomgången kurs vid skogsskola snart nog satts att sköta privata be-

fattningar med själfständig räkenskapsföring. Att härför krafts särskild be-

gåfning och förmåga att idka själfstudier, torde ej behöfva nämnas, då skogs-

skolans kurs omfattar allenast ett år.

Bättre rustade för det praktiska lifvet skulle tvifvelsutan dessa lärjungar

blifva, om kursen vore längre, eller om skogsskolan finge en fortsättnings-

kurs. Det senare vore lättast alt realisera, emedan i sådant fall allenast ett

par fortsättningsskolor behöfde inrättas, vid hvilka de från skogsskola utexa-

minerade lärjungar, som i teoretiskt och praktiskt afseende visat håg och
fallenhet för yrket, kunde, om de så önskade, erhålla ökade kunskaper.

Såsom ytterligare villkor för rätt till inträde vid sådan fortsättningsskola torde

emellertid böra föreskrifvas, att den från skogsskola utexaminerade lärjungen

skulle under minst ett år hafva ägnat sig åt praktisk verksamhet i skogshus-

hållning, men tillika, att inträde vid fortsättnigskursen ej vunnes senare än
tre år efter afslutad skogsskolekurs. Det förra afsåge att gifva praktisk stadga
åt hans kunskaper, det senare att hindra de förvärfvade teoretiska kunskaper-
nas aftagande före inträdet vid fortsättningskursen.

Tvenne skogsskolans fortsättningskurser borde anordnas, en för Norrland
— helst i mellersta Norrland — och en för landet söder om Norrland. Till

fortsättningskursen torde på hvartdera stället böra beredas plats för omkring
20 lärjungar. Likasom vid skogsskolorna torde vid fortsättningskursen stipen-

dier kunna tilldelas medellösa lärjungar till bestridande af de hufvudsakliga
kostnaderna för vivre under kursen, på det dessa ej må vara hindrade
genomgå densamma.
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Lärjunge, som på ett förtjänstfullt sätt genomgått skogsskolans fortsätt-

ningskurs och därvid ådagalagt prof på större begåfning och särskild lämp-

lighet för skogsmannens yrke, torde genom fortsatt utbildning böra vinna

kompetens såsom skogsförvaltare. Ifrågasättas kan därföre, om icke sådan

lärjunge bör beredas möjlighet att vinna inträde vid skogshögskolan, oaktadt

han ej aflagt maturitetsexamen. ^Möjligheten att kunna vidga sin verksam-

het och förbättra sin ställning innebär tvifvelsutan en sporre till energiskt

och redbart arbete. Det bör ock vara till fördel för skogshögskolan att

såsom elev vinna den, som vid genomgåendet af skogsskolans fortsättnings-

kurs kunnat förvärfva betyg om särskild lämplighet och som tillika har tillräck-

lig begåfning samt nödig energi och kraft att vidga sina kunskaper till ett sådant

mått, att han blir kompetent att tillgodogöra sig skogshögskolans undervisning.

I sådant afseende är nödigt att äga kunskaper i svenska och tyska språ-

ken, fysik, kemi, biologi och matematik, motsvarande betyget godkänd i

maturitetsexamens kurser på reallinjen. Det är nämligen dessa ämnen, som

dels utgöra den direkta grund, hvarpå det högre skogliga vetandet skall byggas

— fysik, kemi, biologi och matematik — dels utgöra medel för studiernas

'bedrifvande — svenska och tyska språken. Om fördenskull kunskaper i

dessa ämnen, motsvarande godkända kurser i maturitetsexamen på reallinjen,

äfvensom kunskaper i historia och geografi, motsvarande godkänd kurs i

realskoleexamen, inhämtas af unga män, som genomgått den kurs i skogs-

hushållning, hvilken är närmast lägre än skogshögskolans, torde detta böra

medföra kompetens för dem att såsom ordinarie elever vinna inträde vid

skogshögskolan. Af enskilda lärare utfärdade intyg angående sådana kun-

skaper torde likväl ej böra godkännas. Det torde därför böra föreskrifvas,

att prof angående sådana kunskaper skola afläggas på sätt angående kom-

plettering af studentexamen finnes föreskrifvet, hvilka föreskrifter skulle ana-

logt gälla angående de kunskapsmått, som skulle beträffande vissa ämnen

motsvara godkänd kurs i realskoleexamen.

Alltså skulle de lärjungar, som med vackra vitsord genomgått skogs-

skolans fortsättningskurs och tillika erhållit betyg om lämplighet för fortsatt

utbildning, efter nödiga förstudier kunna vinna inträde vid skogshögskolan.

För att möjliggöra detta måste dock maximiåldern för sådana sökande höjas

öfver den af de sakkunniga föreslagna. Förstudierna skulle, såsom af det

föregående framgår, omfatta svenska och tyska språken, fysik, kemi, biologi

och matematik samt historia och geografi.

Medan i sistnämnda båda ämnen kunskaper behöfde förvärfvas, mot-

svarande allenast betyget godkänd i realskolekursen, måste kunskapsmåttet i

öfriga ämnen motsvara samma betygsgrad i maturitetsexamen på reallinjen.

Vid skogshögskolan skulle de, som på förut angifvet sätt passerat graderna i

skogsskolan och dess fortsättningskurs samt aflagt berörda tentamina antagas till

elever med samma åligganden och rättigheter som öfriga ordinarie elever därstädes.

De skogshögskolans ordinarie elever, som aflagt maturitetsexamen vare

sig på reala linjen eller på klassisk linje med kompletteringspröfning till god-

känd kurs å reallinjen i fysik, kemi, biologi och matematik, skulle antagas,

sedan de genomgått en förberedande praktik kurs och därvid befunnits

för skogsmannens yrke lämpliga. De skulle äga skyldighet deltaga i hög-

skolans alla läroämnen och därifrån erhålla afgångsbetyg om de i samtliga

ämnen ådagalagt minst godkända kunskaper.
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Nedanstående sammanställning torde förtydliga det ofvan sagda.

Skogshögskolan.

A-linjen. B-linjen.

2. Förberedande praktisk kurs, . 6. Förberedande praktisk kurs,

intyg om lämplighet för yrket. intyg om lämplighet för yrket.

I. Mogenhetsexamen antingen 5. Tentamina i svenska, tyska,

vid allmänt realläroverk med minst fysik, kemi, biologi och matematik,

godkända kunskaper i fysik, kemi, utvisande kunskaper minst lika med
biologi och matematik, eller på godkända kurser i maturitetsexamen

klassisk linje jämte kompletterings- på reallinjen, samt i historia och

pröfning, utvisande nyssnämnda kun- geografi minst lika med godkända

skapsmått i ofvannämnda fyra ämnen. kurser i realskoleexamen.

4. Skogsskolans fortsättnings-

kurs, intyg om lämplighet.

3. Minst ett års praktik.

2. Skogsskolans kurs, intyg

om lämplighet.

I. Kunskaper motsvarande

minst fullständig folkskolekurs, orlofs-

sedel eller arbetsbetyg, deltagande

under minst ett år i skogsarbeten.

För inträde vid skogshögskolan fordrades enligt B-linjen lång förbere-

delsetid. Under förutsättning att såväl skogsskolans kurs som dess fortsätt-

ningskurs omfatta hvardera ett år, och att en folkskolans alumn, som genomgått

dessa kurser, därefter behöfde använda 2 å 3 år för att inhämta kunskaper,

motsvarande betyget godkänd i maturitetsexamen i svenska, tyska, fysik,

kemi, biologi och matematik, samt i realskoleexamen i historia och geografi,

skulle tiden från det en folkskolans alumn vunne inträde vid skogsskola, till

dess han förvärfvat i kompetens att antagas vid den till skogshögskolan för-

beredande praktiska kursen omfatta 5 å 6 år. En yngling, som före inträdet

vid skogsskola aflagt realskoleexamen eller genomgått motsvarande antal klasser

i elementarläroverk, kunde förvärfva samma kompetens med något års tidsvinst.

Såsom kompetens för inträde vid skogshögskolans förberedande kurs

hafva de sakkunniga föreslagit maturitetsexamen vid allmänt realläroverk med
öfverbetyg i vissa ämnen eller komplettering till sådana vitsord i dessa ämnen
efter å klassisk linje aflagd maturitetsexamen. Mot dessa öfverbetyg, hvilka

enligt t. f. direktören A. Wahlgrens och lektor G. Anderssons uttalanden torde

hufvudsakligen afse att minska tilloppet och underlätta urvalet af elever, som
önska inträde vid skogshögskolan, har lärarkollegiet vid skogsinstitutet på ett

öfvertygande sätt uttalat sig. Äfven domänstyrelsen anser en på sådant sätt

skärpt kompetensfordran, hvilken ej är nödig för undervisningens tillgodo-

görande vid skogshögskolan, föga lämplig, och ansluter sig för den skull

till nämnda kollegiums uttalande i detta afseende.

Sedan domänstyrelsen sålunda uttalat sig angående det sammanhang de

skilda stadierna af skoglig bildning torde böra äga med hvarandra, och där-

vid särskildt sökt visa, att skogshögskolan bör under vissa förhållanden kunna

blifva tillgänglig för äfven andra elever än dem, som aflagt maturitetsexamen,

går styrelsen nu att i detalj yttra sig om de sakkunnigas förslag beträffande
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skilda slag af skogsundervisningsanstalter, hvarvid styrelsen anser sig böra
börja med skogsskolorna.

Mot de sakkunnigas förslag rörande dessa skolor har domänstyrelsen

endast följande att anmärka.

För undervisningens bedrifvande vid skogsskola bör, förutom hvad de
sakkunniga föreslagit, finnas dels plantskola dels skjutbana, det senare dock
under förutsättning, att skytteförenings, eller annan allmän skjutbana ej är så

närbelägen, att den kan utan tidsförlust af lärjungarna begagnas.

I den undervisning, som vid skogsskola skall meddelas, ingår nämligen
äfven plantskoleskötsel och jaktvård, hvarjämte bevakare enligt instruktionen

för skogstaten är skyldig beflita sig om utrotande af skadliga rofdjur. Nödiga
förutsättningar härför äro enligt styrelsens mening, att lärjunge skall vara i

tillfälle praktiskt deltaga i de vid skötseln af en fast plantskola förekommande
arbeten samt att han skall erhålla öfning i skjutkonst. För särskildt det se-

nare visar flertalet lärjungar i regeln så stort intresse, att de själfmant på le-

diga stunder öfva sig däri, om närbelägen skjutbana finnes. Jaktvården kräf-

ver ock en viss grad af skjutskicklighet för att kunna freda det nyttiga ville-

brådet för dess fiender bland däggdjur och fåglar.

Undervisning i sötvattensfiskar och fiskevård anser styrelsen, på sätt de

sakkunniga föreslagit, önskvärd; men den torde endast i undantagsfall kunna
meddelas af nuvarande skolföreståndare, i hvilkas utbildningskurs fiskevård

icke ingått. Tillsvidare vore därför lämpligt att, där så erfordrades, kunna
för ändamålet få disponera fiskeritjänsteman, hvilken dock i så fall torde

böra härför beredas ersättning af till skogsundervisningen anvisade medel.

Lärjunges ålder vid inträde vid skogsskola är nu bestämd till minst 20,

högst 30 år. Dessa åldersgränser hafva de sakkunniga i sitt förslag sänkt

med två år. Häremot hafva ett flertal anmärkningar uttalats i de till ärendet

hörande utlåtanden, hvarvid erinrats bland annat, att en yngling vid 18 års

ålder i regel ej vore tillräckligt utvecklad i kroppsHgt afseende för att kunna
väl tillgodogöra sig skogsskolans undervisning i praktiska arbeten. De sak-

kunnigas förslag innehåller emellertid, att de lärjungar, hvilkas ålder under-

stege 20 år, skulle vid ansökan om inträde vid skogsskolan bifoga visst in-

tyg om kroppslig utveckling. Anmärkas kan likväl, att lärjunges deltagande

i skogsarbeten under minst ett år kan vara af tvifvelaktigt värde, om hans

ålder därunder varit allenast 17 år, hvarför minimiåldern torde böra något

höjas. Åldersgränsen 20 år är emellertid ej lämplig, enär en yngling vid

denna ålder har att under det följande året fullgöra första årets värneplikt,

hvilket ej kan ske under det han vistas vid skogsskola. Med hänsyn till

hvad nu anförts torde minimiåldern för inträde vid skogsskola böra bestäm-

mas till 19 år. Mot den af de sakkunniga föreslagna maximiåldern för in-

träde vid skogsskola har styrelsen intet att invända.

Enligt de sakkunnigas förslag till stadgar för skogsläroverken skulle lär-

jungar vid skogsskola antagas af vederbörande inspektör och föreståndare.

Detta synes innebära någon otydlighet, enär, om de ej äro eniga, endera

af dem måste vara bestämmande. Tillika torde det innebära en onödig om-

gång att härvid uppdraga afgörandet åt inspektören. Någon olägenhet har

nämligen ej försports däraf, att lärjungar antagas af skolföreståndaren ensam.

Äfven framgent torde därför ett sådant förfarande kunna tillämpas. Däremot

bör det tillkomma inspektören att årligen granska föreståndarens förfarande
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vid lärjungarnas antagande och, om skäl till anmärkning därvid förekommer,

göra nödiga erinringar för behörigt iakttagande för framtiden.

Inspektör för skogsskola är nu vederbörande öfverjägmästare. Flertalet

af dem, som i saken yttrat sig, hafva uttalat sig emot någon ändring här-

utinnan. De sakkunnigas förslag, att för skogsskolorna skulle anställas sär-

skilda inspektörer, synes sakna hållbara motiv, om dessa skolor såsom hittills

komma att stå under domänstyrelsen. Under hänvisning till de skäl, som i

till ärendet hörande utlåtanden anförts, och under erinran, att de resor, sof»

öfverjägmästare har att utföra såsom inspektör för skogsskola, anses ersätta

genom honom tillkommande respenningar, får styrelsen framhålla, att ifråga-

varande resor, utförda af särskilda inspektörer, skulle medföra rätt stora kost-

nader, som finge af staten särskildt ersättas.

Därest öfverjägmästare bibehålles såsom inspektör för skogsskola, bör det

åligga honom att minst en gång i kvartalet besöka densamma och kontrollera

vmdervisningen. I öfrigt får styrelsen påpeka att, enär öfverjägmästare under

alla förhållanden bör äfven framgent vara inspektör för de såsom öfnings-

skogar för skogsskolorna anvisade kronoparker, två inspektörer skulle komma
att besöka skogsskola, om öfverjägmästaren ej fortfarande skall vara inspektör

för själfva skolan och dess verksamhet.

Skolföreståndare skulle enligt de sakkunnigas förslag erhålla ett åliggande,

som nu ej tillkommer honom, nämligen att sköta lärjungarnas kosthåll. Detta

besörjes nu vanligen på det sätt, att en hushållerska antages för att sköta

kosthållet och att en eller två af lärjungarna verkställa inköp och hämtning

af matvaror samt gå hushållerskan tillhanda med vissa tyngre arbeten, såsom

inbärning af ved och vatten m. m. På sådant sätt har kosthållet blifvit myc-

ket billigt, utan att missnöje U])pstått i fråga om dess beskaffenhet, hvilket

däremot inträffat i ett par fall, då skolföreståndaren ombesörjt mathållningen.

Det synes ock vara lämpligt, att lärjungarna få tillfälle praktiskt utöfva hus-

hållbestyr för att i detta afseende kunna reda sig själfva, då de komma ut

i praktiska lifvet och därvid mången gång blifva hänvisade att i detta afse-

ende sköta sig på egen hand. En bevakare har nämligen ej råd att, då

han är ute på resor inom bevakningsområdet, anlita gästgifvargård och ännu

mindre hotell. Har han ej lärt sig att själf sköta sin mathållning och där-

vid skaffa sig nyttig och närande föda, skadar detta både honom själf och

tjänsten. Styrelsen anser fördenskull, att det ej bör åligga skolföreståndaren

utan lärjungarna själfva att sköta deras mathållning och ekonomi i öfrigt.

De sakkunniga hafva uttalat sig för ett af domänstyrelsen till Eders Kungl.

Maj:t framställdt förslag angående inrättande af en statens skogsskola i stäl-

let för den nuvarande Skogsskolan vid skogshall. Därest den nuvarande för-

beredande kursen vid Omberg kommer att upphöra och byggnaderna där-

städes sålunda blifva lediga, har styrelsen intet att erinra mot de sakkunnigas

förslag att förlägga ifrågavarande skola till Omberg.

De sakkunnigas förslag till ändrade löneförhållanden för skogsrättare och

föreståndare vid skogsskolorna torde, sedan under innevarande år ny lönestat

för dem antagits, icke böra föranleda vidare åtgärd.

Bland frågor angående skogsskolorna, som de sakkunniga ej haft att be-

svara, anser sig styrelsen böra här upptaga en, nämligen huruvida det nu-

varande antalet skogsskolor må kunna anses vara tillräckligt för att skaffa

nödigt antal aspiranter till de nuvarande befattningarna af den personal, som
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från dem rekryteras. Från skogsskolorna utexaminerade lärjungar vinna numera
lätt anställning dels i statens dels i enskildes tjänst. Det händer fördenskull,

att antalet kompetenta sökande till kungjorda bevakartjänster är mycket
ringa, och att till extra kronojägare måtte i vissa fall antagas personer, som
ej genomgått skogsskola. Detta likasom det förhållandet, att till inträde vid

skogsskolorna årligen anmäler sig ett långt större antal sökande än som där-

städes kan till lärjungar antagas, angifver tvifvelsutan, att skogsskolorna böra
ökas. Huruvida detta bör ske genom inrättande af nya sådana skolor eller ut-

vidgning af de nuvarande skogsskolorna, bör dock tagas i öfvervägande, enär det

senare skulle för statsverket medföra afsevärdt mindre kostnader än det förra. Den
senast inrättade Hällnäs skogssköla började sin verksamhet först höstterminen

1905. Antalet lärjungar, som nu vid skogsskolorna kan antagas, utgör följande:

vid Hällnäs skogsskola 16 lärjungar

» Bispgården » 16 »

» Grönsinka » 12 »

» Bjurfors » 14 »

» Skogshalls »» lo »

» Hunnebergs » lO »

:> Kolleberga » 12 »

eller tillsammans 90 lärjungar

Antalet lärjungar, som vid skogsskola mottagits, har sålunda utgjort minst

10, högst 16 hvarje år. Visserligen är det lättare att bereda ett mindre an-

tal lärjungar nödiga praktiska öfningar än ett .större antal, afsevärda olägen-

heter hafva dock ej försports af att antalet lärjungar vid en skogsskola upp-

gått till 16, så framt en extra arbetsledare funnits att tillgå. Skolföreståndare,

som därom yttrat sig, hafva ansett antalet kunna ökas till 20, så framt till-

räckligt omfattande och välbelägna öfningsskogar vore för lärjungarnas prak-

tiska öfningar anvisade. Därjämte vore nödigt, att lärjungarna beträffande

vissa arbeten och öfningar kunde uppdelas på skilda arbetslag, hvilket åter

förutsatte, att vid skola med större antal lärjungar funnes mera än en arbets-

ledare. Jämte skogsrättare borde fördenskull finnas en biträdande skogsrättare

eller kronojägare på extra stat med bostad vid sådan större skogsskola och

med åliggande att, under tider då han möjligen ej vore behöflig såsom arbets-

ledare vid skogsskolan, utföra bevakaretjänst å de för skogsskolan anvisade öf-

ningsskogarna. Denna extra arbetsledare borde tillika kunna biträda vid un-

dervisningen i matematik, enär i detta ämne lärjungarna böra vara delade i

läxlag för att de mera begåfvade utan att hindias af de öfriga skola häri

kunna hinna så långt som möjligt. Det hade visat sig, att vissa lärjungar

under sådana förhållanden hunnit genomgå hela räkneläran och kunnat lära

sig lösa lättare algebraiska problem, medan andra ej hunnit mera än minimi-

kursen, eller till och med sammansatt regula de tri. Anställandet af sådana

biträdande skogsrättare eller bevakare på extra stat borde göras beroende af

att vid skogsskolan meddelades undervisning åt minst 15 lärjungar. Om på
sådant sätt antalet lärjungar vid nuvarande skogsskolor ökades till i 5 å 20, eller

så att i allt kunde därstädes mottagas omkring 120 lärjungar, torde frågan om
anläggande af nya skogsskolor kunna framskjutas något år. Enär en ökning

af antalet lärjungar vid skogsskolorna bör snarast möjligt förberedas, ämnar

styrelsen i detta afseende göra framställning utan samband med detta ärende.

Slutligen får domänstyrelsen erinra därom, att vissa mindre betydande

ändringar äro erforderliga i det af de sakkunniga afgifna förslag till stadgar.
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i hvilket afseende styrelsen får hänvisa till sitt här nedan intagna förslag till

ändring af vissa § § i dessa stadgar.

Uet af de sakkunniga föreslagna skogsläroverket har föranledt dem, som

yttrat sig i ärendet, att häremot framställa ett flertal anmärkningar och ganska

allmänt yrka, att denna läroanstalt icke måtte komma till stånd. Sålunda

har föreståndaren för Ombergs skogsskola ansett läroverket hvarken behöfligt

eller i stånd att lämna sådan undervisning, som vore erforderlig för utöf-

vande af skogsförvaltning. Föreståndarna för Klotens, Hällnäs, Bispgårdfens,

Grönsinka, Bjurfors, Hunnebergs och KoUeberga skogsskolor hafva likaledes

ansett läroverket icke böra komma till stånd. Ej heller någon af de öfver-

jägmästare, som i ärendet sig yttrat, har tillstyrkt dess inrättande. Endast

skogsinstitutets lärarkollegium och t. f. föreståndaren för Skogshalls skogsskola

hafva uttalat sig för skogsläroverket.

För egen del anser domänstyrelsen en allenast ettårig kurs, byggd på

realskoleexamens bas, vara alldeles otillräcklig för det därmed afsedda ända-

målet, äfven om praktik i skogshushållning under omkring två år skulle före-

gå kursen vid skogsläroverket. Praktiken måste nämligen blifva synnerligen

ojämn och tarfva komplettering, som under den föreslagna ettåriga kursen

vid läroverket ej kan hinna meddelas, i all synnerhet som kursen därstädes

hufvudsakhgen skulle vara ägnad åt inhämtandet af teoretiska kunskaper.

I fackämnen komrae denna kurs att omfatta hvad som ingår i undervisnin-

gen vid skogsskolorna jämte något däröfver under tider, som vid skogsskolorna

äro ägnade dels åt praktiska arbeten dels åt vissa elementarämnen, såsom

svenska språket, matematik och skönskrifning. Man får dock ej vänta sig

mycket af en lärotid af allenast ett år, och det innebär en allvarlig fara för

skogshushållningen att lägga viktiga åligganden i deras händer, som erhållit

en så svag utbildning, att deras arbeten skulle blifva ett osäkert trefvande

bland det rätta och orätta.

Staten torde fördenskull ej böra inrätta det af de sakkunniga föreslagna

skogsläroverket och sålunda kunna undvika de afsevärda kostnader, som skulle

vara förenade med upprätthållandet af denna läroanstalt, hvars ettåriga kurs

skulle, om byggnadernas värde och underhåll till fullo uppskattades, komma
att för hvarje elev uppgå till omkring ettusenfemhundra kronor.

Den mellanklass af skogstjänstemän, som de sakkunniga antydt böra

inom skogsstaten inrättas, skulle sannoUkt medföra större olägenheter än för-

delar. Det har anmärkts, att den skulle göra skogsförvaltningen mera kom-

plicerad än hvad för närvarande vore fallet. Domänstyrelsen anser sig tillika

böra framhålla, att tjänstemän at denna mellanklass, som dock vore att hän-

föra till så kallade ståndspersoner, finge en rätt svår ställning, om deras af-

löning skulle blifva lika med de nuvarande assistenternas och sålunda af-

sevärdt mindre än de ordinarie jägmästarnas. Aflöningen innebure i sådant

fall icke existensminimun för en sådan person med familj enhgt lefnadsvanorna

i det hem, hvarifrån han utgått, i all synnerhet om hans familj innehöUe

ett flertal barn. Mellanklassen skulle därför tvifvelsutan blifva en härd för

missnöje, på samma gång som anställandet af denna mellanklass såsom or-

dinarie tjänstemän högst väsentligt komme att minska antalet af de extra

ordinarie tjänstemän inom skogsstaten, som aflagt fullständig examen vid

skogshögskolan och därefter anställts såsom assistenter, taxatorer, biträdande

jägmästare o. s. v., ur hvilkas led statens ordinarie revirförvaltare skulle
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rekryteras. Det är visserligen ej lyckligt, om antalet extra tjänstemän är

allt för stort. Men tillfälle måste dock kunna finnas att bland extra tjänste-

män erhålla vikarier för ordinarie jägmästare, som i följd af sjukdom eller

af annan anledning behöfva erhålla tjänstledighet. De extras antal bör ock

vara så stort, att urval kan äga rum vid tillsättandet af ordinarie befattnin-

gar för att härvid kunna erhålla fullt lämpliga tjänstemän. I fall motsatt saknas det

måhända viktigaste villkoret för allt framåtkridande, ty det låge i själfva sy-

stemet, att konkurrensen om de ordinarie jägmästarebefattningama blefve

mycket ringa. Ett sådant system ledde själffallet till en sjunkande duglighet

hos skogsstatens tjänstemän. De extra tjänstemännens antal bör af nu antydda

orsaker vara större än de ordinaiie jägmästarnas.

På grund af hvad sålunda anförts måste domänstyrelsen bestämdt af-

styrka både inrättandet af det föreslagna skogsläroverket vid Kloten och an-

vändandet i statens tjänst af från sådant läroverk utexaminerade personer så-

som en mellanklass i skogsstaten.

Många uttalanden hafva emellertid gjorts antingen för ökande af under-

visningen vid skogsskolorna eller för inrättande af fortsättningsskolor för skogs-

skolans lärjungar. Det förra skulle förutsätta en längre kurs vid skogssko-

lorna, det senare anläggandet af särskilda skolor.

För att inrätta en längre kurs vid samtliga skogsskolor vore nödigt, dä-

rest antalet lärjungar samtidigt skulle ökas, att högst väsentligt utvidga dem,

hvilket skulle medföra mycket afsevärda kostnader. Ehuru bevakarnas utbild-

ningskurs i flertalet länder omfattar längre tid än hos oss, anser sig domän-
styrelsen för närvarande böra stanna vid det af de sakkunniga afgifna för-

slag beträffande bevakare i allmänhet.

Däremot synes mycket goda motiv kunna anföras för inrättande af en

skogsskolans fortsättningskurs, hvilken skulle förse enskilde och i någon mån
äfven staten med arbetsledare, hvilkas kompetens vore större än de från alle-

nast skogsskola utexaminerade lärjungarnes. Inrättandet af en skogsskolans

fortsättningskurs skulle ock kunna ske utan allt för stora kostnader, enär för

närvarande härför erfordrades inrättandet af allenast två skolor efter hufvud-

sakligen samma typ som en skogsskola.

Ändamålet med dessa skogsskolans fortsättningskurser skulle vara att

genom kostnadsfri undervisning meddela teoretisk insikt och praktisk färdig-

het i skogshandteringen till den utsträckning, som anses erforderlig för att

efter anvisning af skogsförvaltare leda och utföra de till skogshushållningen

hörande arbeten. Personer, som efter att hafva genomgått skogsskola inhäm-

tat denna fortsatta utbildning, skulle blifva lämpliga såsom skogsrättare, hvar-

till skogsskolans kurs oftast visat sig medföra för svag kompetens, såsom af-

vägare och stakare vid upprättandet af dikningsförslag för torrläggning af

skogsmark, sedan plan och synpunkter för dikningen bestämts, såsom arbets-

ledare vid flottledsbyggnader, såsom ledare vid timmerafverkning, sedan stämp-

ling ägt rum o. s. v. Vidare skulle de kunna erhålla anställning såsom

öfverskogvaktare, faktorer och inspektörer, därvid åt dem efter hand skulle

kunna anförtros äfven mera maktpåliggande arbeten och uppdrag än de ofvan

angifna, såsom värdering af till salu utbjudna rotstående träd, utbjudna af-

verkningsrätter o. s. v.

Vid våra skogsskolor har undervisningen i följd af den korta undervis-

ningstiden måste begränsas och omfattat mera af den egentUga skogsskötseln
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än af skogsstaxationen och skogsteknologien. Med iakttagande häraf kunde

under fortsättningskursen äfven de båda sistnämnda grenarna af skogshus-

hållningsläran behörigen uppmärksammas. I öfrigt skulle vid dessa kurser

undervisning meddelas ej blott i fackämnen utan jämväl i de för dessa grund-

läggande ämnen, nämligen i botanik, marklära med geologi och klimatologi,

skogszoologi, skogs- oeh fältmätning samt matematik. Därjämte vore nödigt

att äfven under fortsättningskursen öfva lärjungarna i uppsatsskrifning, hvar-

vid skogliga ämnen kunde behandlas, så att de inom sitt kunskap^mråde
finge någon vana att uttrycka sig i skrift. Såsom fackämnen skulle ingå

skogsskötsel, skogsuppskattning med något skogsindelning, skogsteknologi med
byggnads- och afdikningslära, grunderna för jordbruksekonomien, författnings-

kännedom, jakt- och fiskevård, bokföring, kart- och byggnadsritning samt

kartskrift.

Undervisningen skulle meddelas genom lektioner på lärorummet, öfnings-

kurser, exkursioner och arbeten i skogen.

Lärokursen vid fortsättningsskolorna torde lämpligen böra omfatta samma
tid af året som kursen vid skogsskolorna.

Lärjunges ålder, då han efter genomgången skogsskolekurs antoges vid

fortsättningskursen, skulle ej få öfverstiga 28 år. Såsom kompetensvillkor

för tillträde till denna kurs skulle gälla, att sökanden i afgångsbetyget från

skogsskolan erhållit vackra vitsord såväl i teoretiska kunskaper som i prak-

tiska färdigheter, hvarjämte betyget genom särskild anteckning skulle angifva,

att sökanden visat begåfning samt synnerlig håg och lust för skogsmanna-
yrket. I öfrigt skulle sökanden genom särskildt intyg styrka, att han efter

genomgången kurs vid skogsskola under minst ett år utöfvat praktisk verk-

samhet i skogshushållning. Tanken på att föreskrifva ett visst antal betygsen-

heter i afgångsbetyget från skogsskola såsom villkor för tillträde till fortsättnings-

kursen har domänstyrelsen ansett sig ej böra upptaga, emedan betygen sär-

skildt i biämnena äro i öfvervägande grad beroende af lärjungarnas förkun-

skaper, i följd hvaraf en mindre begåfvad yngling skulle kunna erhålla en

högre betygssumma än en mera begåfvad, dä de båda varit lika flitiga. En
viss betygssumma förutsätter tillika, att samtliga läroämnen skulle vara af

lika stor vikt och betydelse, hvilket icke är fallet. Härtill kommer att ford-

ringarna för erhållande af öfverbetyg kunna vara olika stora vid skilda sko-

lor, så att ett »godkänd» i ett fall kan motsvara ett »icke utan beröm god-

känd» eller ännu mera i ett annat.

Af skäl, som i fråga om skogsskolorna anförts, torde det vara klokt, att

lärjungarna äfven vid fortsättningsskolorna själfva ombesörja sin mathållning

och i öfrigt handhafva sin ekonomi därstädes. Under studieresor lärer dock
vara nödigt att ledaren af sådan resa ordnar de ekonomiska förhållandena

för lärjungarna.

Två fortsättningsskolor torde vara erforderUga, den ena belägen i Mellersta

Norrland, den andra inom eller straxt söder om bergslagsområdet. Förhål-

landena inom norra och södra delarna af landet äro nämligen så olika, att

en för praktiken afsedd kurs lättast och säkrast inläres å den trakt, där den
skall finna användning. I annat fall skulle studieresor behöfva anordnas från

norra till mellersta Sverige och tvärtom, hvilket vore förenadt med kostna-

der, som flertalet af dessa skolors lärjungar måhända ej skulle kunna bära.

Vid enhvar af ifrågavarande skolor borde utrymme finnas för 20 lärjungar.
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Lärarekåren vid en fortsättningsskola skulle utgöras af en föreståndare,

en assistent samt en skogsrättare och en biträdande skogsrättare. De båda

förstnämnda skulle hafva atlagt fullständig afgångsexamen vid skogsinstitutet

eller vid skogshögskolan och därefter erhållit praktisk utbildning, hvarjämte

särskildt föreståndaren borde hafva ådagalagt framstående kunskaper samt håg

och fallenhet för undervisning. Skogsrättaren såväl den ordinarie som den

biträdande skulle innehafva kunskaper, motsvarande minst fortsättningsskolans

kurs samt däri hafva ådagalagt mycket goda kunskaper äfvensom praktisk

begåfning.

Läroämnenas fördelning mellan föreståndaren, assistenten, skogsrättaren

och biträdande skogsrättaren torde efter förslag af föreståndaren, och sedan

fortsättningskursens inspektör häröfver yttrat sig, böra bestämmas af domän-

styrelsen. I vissa biämnen, såsom fiskevård och jordbruksekonomi, torde åt-

minstone att börja med vara lämpligast anställa extra lärare, som hade att

under viss tid meddela undervisning vid fortsättningskurserna.

Till inspektör för dessa kurser torde Eders Kungl. Maj:t efter förslag

af domänstyrelsen böra förordna lämpHg person för viss tid, högst fem år

i sänder. Det kan nämligen äga betydelse att fortsättningskurserna hafva

gemensam inspektör. Denne skulle äga att bekomma ersättning för sina in-

spektionsresor enligt tredje klassen af gällande resereglemente. Det skulle

visserligen kunna ifrågasättas att ålägga vederbörande öfverjägmastare att fun-

gera såsom inspektör äfven för fortsättningskursen; men detta blefve i så fall

ett nytt, vid lönestatens upprättande ej beräknadt åliggande, hvarför han

väl borde tillförsäkras ersättning. Domänstyrelsen får emellertid föreslå, att

för de ifrågasatta fortsättningskurserna, därest de komma till stånd, måtte

förordnas särskild inspektör.

Skogsskolans fortsättningskurs torde likasom skogsskolorna böra stå un-

der domänstyrelsen. Såsom motiv härför kan, förutom hvad som i sådant

afseende anförts i fråga om skogsskolorna, framhållas, att lärarna vid skogs-

skolans fortsättningskurs skulle uteslutande rekryteras från skogsstaten, hvarför

domänstyrelsen torde äga största förutsättningarna för att afge förslag till

eller, i fråga om assistenten, skogsrättaren och biträdande skogsrättaren, själf

utse de för dessa befattningar mest lämpliga personer. Förvaltningen af de

kronoparker, som såsom öfningsskogar kunna komma att upplåtas till fort-

sättningskurserna, böra stå under domänstyrelsen, huruvida inspektionen öfver

förvaltningen af dessa skogar kan anses böra uppdragas åt den inspektör,

som för skogsskolans fortsättningskurs kan varda förordnad, torde böra göras

beroende af huruvida styrelsen anser honom för äfven ett sådant uppdrag

lämpUg. Önskvärdt vore emellertid, att inspektör för ifrågavarande skolor

jämväl kunde komma att fungera såsom inspektör för de till skolorna för

öfningar och demonstrationer upplåtna skogar.

De till skolorna anvisade byggnader skulle innehålla skolsal, lokaler för

lärjungarna, däri inbegripet matsal, kök samt rum för hushållerska, bostads-

lägenheter för skogsrättaren, biträdande skogsrättaren, aSNistenten och förestån-

daren. För själfva skolan kunde tillämpas i hufvudsak den plan, som kom-
mit till utförande vid Bispgårdens och Hällnäs skogsskolor, men med iakt-

tagande att undervisnings- och matsalarna lämnade utrymme hvardera för 20

lärjungar, för hvilka skulle finnas nödigt antal rum. Föreståndarens bostad,

som äfven skulle innehålla två rum för assistenten, kunde uppföras enligt
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den plan, som tillämpats för de nyare jägmästarebostäderna och senast kom-

mit till utförande i Sorsele.

Nödiga kostnader för uppförande af byggnader till en enligt förut an-

gifna grunder ordnad skogsskolans fortsättningskurs kunna beräknas uppgå

till omkring 1 0,000 kronor utöfver det belopp, som vore erforderligt för upp-

förande af en vanlig skogsskola med föreståndarebostad.

Intill dess någon erfarenhet vunnits angående den nu föreslagna fort-

sättningskursen, vore lämpligt att anordna allenast en sådan kurs, förslags-

vis i mellersta Norrland.

Aflöningens belopp för föreståndare och öfriga lärare torde böra bestäm-

mas så högt, att de bästa aspiranter kunde påräknas till dessa befattningar"

Sålunda borde föreståndaren erhålla en aflöning, som fullt motsvarade jäg-

mästares å den trakt, där skolan vore belägen, men med allenast ett ålders-

tillägg till lönen i syfte att föreståndaren ej skulle kvarstå på denna befatt-

ning, till dess han blefve allt för gammal. Han borde, om han vunne an-

ställning som jägmästare, äga rätt räkna sig till godo sin tjänstgöringstid som

skolföreståndare för åtnjutande af ålderstillägg. Assistentens arfvode skulle

utgöra 3,000 kronor om året utan rätt till ålderstillägg. Skogsrättaren borde

erhålla en lön af 1,200 kronor och 600 kronor i tjänstgöringspenningar jämte

rätt till ålderstillägg ä 200 kronor efter 5, 10 och 15 års väl vitsordad

tjänstgöring.

Biträdande skogsrättaren torde böra åtnjuta ett arfvode af 1500 kronor

om året jämte rätt till fri bostad af ett eller två rum och härför nödig

vedbrand.

Åt 20 däraf behöfvande lärjungar vid dessa fortsättningskurser, under

förutsättning att de vore två, men om allenast en kurs vore inrättad, åt 10,

skulle finnas anvisade stipendier å 250 kronor. Antalet stipendier vid hvar-

dera skolan skulle efter därom af skolföreståndaren afgifvet förslag, hvar-

öfver inspektören skulle yttra sig, bestämmas af domänstyrelsen. För hvar-

dera skolan skulle anslås expensmedel till ett belopp af 1,200 kronor om året.

Staten för en skogsskolans fortsättningskurs skulle i öfverensstämmelse

med hvad ofvan anförts erhålla följande utseende:

I föreståndare

I assistent

I skogsrättare

I biträdande skogsrättare

Stipendier

Expenser och underhåll .

.

Lön
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Detta borde dock till beloppet vara lika med ofvan angifna summor, hvar-

jämte förmånen att efter ofvan föreslagna tid erhålla ålderstillägg till angifna

belopp borde tillförsäkras sålunda anställda lärare. Af arfvodet skulle för

föreståndaren i,8oo och för skogsrättaren 600 kronor, därest fråga uppstode
om tjänstledighet och vikarier för dem, räknas såsom tjänstgöringspenningar.

Med ledning af det förslag till stadgar, som af de sakkunniga utarbe-

tats för det ifrågasatta skogsläroverket, hvilket förslag innehålles i kap. Ill

af förslaget till stadgar för statens skogsundervisningsanstalter, har domän-
styrelsen utarbetat förslag till stadgar för skogsskolans fortsättningskurs, hvilket

skulle i stället för det förra ingå under kap. III.

I frågan om den föreslagna skogshögskolan får domänstyrelsen anföra

följande.

Mot de sakkunnigas förslag, att skogshögskolan skulle såsom en själf-

ständig institution förläggas i samband med skogsförsöksanstalten, hafva an-

märkningar icke framställts af dem, som i ärendet yttrat sig. Äfven domän-
styrelsen anser detta förslag vara godt och får på det lifligaste tillstyrka det-

samma. Jämväl den af de sakkunniga föreslagna platsen och dess omfattning

finner styrelsen vara för ändamålet passande.

Beträffande frågan om en särskild styrelse för skogsundervisningsanstal-

terna har domänstyrelsen redan i det föregående sökt visa, att skogsskolorna

och dessas fortsättningskurser böra stå under domänstyrelsen. Att skogshög-

skolan däremot i likhet med flertalet med densamma jämnställda bildnings-

anstalter skulle hafva sin egen styrelse, kan hafva sina skäl, hvarför domän-

styrelsen ej vill motsätta sig detta förslag. Dock anser domänstyrelsen sig

böra erinra därom, att skogsakademierna i Tyskland stigit till den höga

rangplats, de nu intaga, under ledning af styrelserna för skogarna i de

länder, till hvilka dessa akademier höra.

Angående denna styrelses sammansättning delar domänstyrelsen den af

lärarkollegiet vid skogsinstitutet uttalade mening och får fördenskull hem-

ställa, att skogshögskolans styrelse må utgöras af generaldirektören och chefen

för domänstyrelsen såsom själfskrifven ordförande, skogshögskolans rektor

samt tre af Eders Kungl. Maj:t utsedda ledamöter, af hvilka åtminstone en

skall såsom förvaltande eller inspekterande tjänsteman tillhöra eller hafva

tillhört skogsstaten och en äga pedagogisk erfarenhet.

Bland de åligganden, som skulle tillkomma högskolans styrelse, hafva

de sakkunniga ej särskildt nämnt inspektion af de praktiska öfningarna.

Sådan inspektion är emellertid nödig såväl beträffande den förberedande

kursens öfningar som de vid högskolan anordnade öfningar. De senare

kunna ej heller särskildt af styrelsen inspekteras och till sin lämplighet be-

dömas, därest styrelsen icke inspekterat och följt gången af de förra, som

skola utgöra en integrerande del af högskolans lärokurs. Sådan inspektion

torde årUgen böra äga rum och förrättas å styrelsens vägnar af någon där-

till för hvarje gång utsedd ledamot.

Däremot är domänstyrelsen af den mening, att högskolans styrelse icke

bör handhafva ledningen af de skogars förvaltning, hvilka kunna varda upp-

låtna såsom demonstrationsskogar för skogshögskolan äfvensom för utförande

af vissa praktiska öfningar därstädes. Dessa skogar skulle allt framgent stå

under domänstyrelsen och deras afkastning redovisas i vanlig ordning. Jäm-

Skogsvårdsföreningens Tidskri/t. igoS. Fackuf>J>satser, y
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väl de för skogarnas skötsel nödiga förvaltningsmedel skulle efter domän-

styrelsens pröfning anvisas och utanordnas på sätt som ifråga om kronans

öfriga skogar finnes bestämdt. Haraf följer ock att kassaredogörelse för dessa

skogar skulle ingifvas till domänstyrelsen och underkastas dess granskning

innan den därefter i samband med domänstyrelsens öfriga redogörelser och

räkenskaper inginge till kammarrätten. En förvaltniag af dessa skogar, på
sätt de sakkunniga föreslagit, skulle blifva förenad med svårigheter och för-

vecklingar, som ej kunde undvikas. Det sålunda af domänstyrelsen före-

slagna förfarandet rörande ifrågavarande skogars förvaltning hindrar ingalunda,

att vid skogarnas skötsel nödig hänsyn tages till skogsundervisningens speci-

ella intressen, så att skogarnas uppgift att i främsta rummet tillgodose peda-

gogiska syften må komma till sin fulla rätt. Att på sådant sätt den högsta

afkastningen icke alltid kan blifva den allena bestämmande synpunkten vid

dessa skogars skötsel är lätt insedt. Detta undantagsförhållande torde likväl

ej behöfva föranleda annan ändrmg af § i i nådiga förordningen den 26

januari 1894 angående hushållningen med de allmänna skogarna i riket än

att därstädes göres ett inlägg af innehåll att beträffande hushållningen med
de till skogshögskolan såsom öfningsskogar anvisade skogar särskilda före-

skrifter äro gällande.

I fråga om rektoratet vid skogshögskolan delar domänstyrelsen den af

lärarkollegiet vid skogsinstitutet uttalade mening och får fördenskull, under hän-

visning till kollegiets motivering angående denna fråga, föreslå, att till rektor

vid högskolan må efter förslag af dess styrelse af Eders Kungl. Maj:t för en

tid af fem år i sänder förordnas någon af de ordinarie lärarna i fackäm-

Tiena skogsskötsel eller skogsuppskattning och skogsindelning eller skogs-

teknologi.

Domänstyrelsen har i det föregående redan berört frågan om kompetens

för att vinna inträde vid skogshögskolan och får i anslutning därtill föreslå,

dels att de af de sakkunniga ifrågasatta öfverbetyg i ämnena fysik, kemi,

matematik och biologi ej må anses erforderliga för sådan kompetens, utan

allenast maturitetsexamen vid allmänt realläroverk med minst betyget godkänd

i nyss- nämnda fyra ämnen eller ock samma examen på klassisk linje jämte

kompletteringsbetyg, utvisande sistnämnda kunskaper i fysik, kemi, matema-

tik och biologi, dels ock att genomgången kurs vid skogsskola och dess fort-

sättningskurs samt därefter aflagda prof, utvisande kunskaper i modersmålet,

tyska, fysik, kemi, matematik och biologi, motsvarande minst betyget godkänd

i maturitetsexamen på reallinjen, äfvensom i historia och geografi, motsvarande

minst godkänd kurs i realskoleexamen, må medföra samma kompetens för

inträde vid skogshögskolan som aflagd maturitetsexamen vid allmänt real-

läroverk.

Då på sådant sätt tillträde till skogshögsskolan beredes ej blott dem,

som besökt elementarläroverk, men lämnat detta utan att aflägga maturitets-

examen, utan jämväl för skogsmannayrket synnerUgen lämpUga personer, äfven

om de icke såsom skolynglingar tillhört allmänt elementarläroverk, torde den

nuvarande lägre kursen, som vid undervisningen vid skogsinstitutet beredt

afsevärda svårigheter, hvilka skulle blifva ännu större vid skogshögskolan,

därest en motsvarande kurs därstädes anordnades, ej längre kunna anses er-

forderlig. Domänstyrelsen får fördenskull på det lifligaste instämma i de sak-

kunnigas förslag, att en sådan kurs alldeles icke måtte kombineras med skogs-
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liögskolan. Angående inrättande af en liknande kurs vid särskildt skogsläro-
A^erk, har domänstyrelsen här ofvan uttalat sin i detta afseende afstyrkande
mening.

Beträffande den förberedande praktiska kurs, som föreslagits såsom kom-
petensvillkor utöfver de teoretiska fordringarna för inträde såsom ordinarie
elev vid skogshögskolan, skulle visserligen någon tvekan kunna råda, dels

huruvida den ej vore för kort för att bibringa en grundläggande praktisk

utbildning, dels ock huruvida ej ett allt för maktpåliggande uppdrag och en
allt för stor makt komme att läggas i öfverassistentens händer såsom ledare
af den praktiska kursen. Särskildt detta senare har föranledt domänstyrelsen
att göra ett sådant förslag till ändring af § lo i förslaget till stadgar för

skogsundervisningsanstalterna, att det icke skulle tillkomma öfverassistenten

utan skogshögskolans lärarråd att från kursen skilja sådan elev, som därunder
bruste i hvad honom ålåge. Kursens ledare skulle äga meddela sådan elev

varning. Läte han sig däraf ej rätta, anmäldes förhållandet för högskolans
lärarråd för åtgärd, som detta kunde finna skälig. Den af de sakkunniga
föreslagna öfverassistenten, hvilken skulle vara ledare af den praktiska kur-

sen, kommer att erhålla ett synnerligen maktpåliggande uppdrag. Att till

denna befattning erhålla en fullt kompetent och lämplig person, torde blifva

förenadt med stora svårigheter. Domänstyrelsen har fördenskull ansett, att

hans arfvode borde sättas så högt, att det lockade erfarna och skickliga

skogsmän att söka denna befattning. Med hänsyn härtill får styrelsen före-

slå, att hans arfvode måtte höjas från det af de sakkunniga föreslagna be-

loppet 4,000 kronor till 4,500 kronor.

I öfrigt anser sig domänstyrelsen böra instämma uti hvad de sakkun-

niga anfört angående den för inträde vid skogshögskolan föreslagna förberedande

kursen. Beträffande sådana elever, som genomgått skogsskola och dess fort-

sättningskurs, hafva de erhållit grundlig praktisk undervisning i mycket, som
äfven faller inom skogshögskolans kurser. Det skulle därför kunna ifråga-

sättas, huruvida icke dessa elever kunna befrias från skogshögskolans förberedande

kurs. Då likväl denna skall utgöra ett led af undervisningen vid skogshögskolan,

där undervisningen i bland annat kartläggning och särskildt skogsmätning

blefve af helt annat slag än den undervisning däri, som bör förekomma vid

skogsskolans fortsättningskurs, måste anses nödigt, att äfven sådana elever

genomgå sagda förberedande kurs. Att de därvid få deltaga i en del prak-

tiska arbeten, som de förut känna, torde icke kunna undvikas. De böra

därigenom få så mycket lättare att för inträde vid skogshögskolan tätla

med öfriga i kursen intagna elever.

Den tidpunkt, då elever skulle antagas vid skogshögskolan, har af de

sakkunniga lämnats obestämd, hvilket icke synes vara lämpligt. Domänsty-
relsen får fördenskull föreslå, att antagandet må ske efter därom till högskolans

rektor senast den 20 juni af elev gjord anmälan om inträde. Det skulle

kunna ifrågasättas, huruvida elev, som genomgått den förberedande praktiska

kursen, kunde behöfva ingifva anmälan om, att han önskade inträda vid

skogshögskolan, då han redan angifvit detta genom att söka inträde vid sagda

kurs. Men hänsyn till att en eller annan kan vilja ändra lefnadsbana, torde

dock en anmälan på ofvan föreslaget sätt böra göras.

Mot undervisningens ordnande på sätt de sakkunniga hemställt, torde

kunna anmärkas, att läseterminerna blifva i påfallande grad korta, samman-
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lagdt årligen allenast något mera än fem månader. Detta är en följd däraf

att den praktik, som under den förberedande kursen inhämtas, är så ringa,

att åt praktiska öfningar måste under vistandet vid högskolan ägnas en stor

del af tiden. En ökning af föreläsningstiden torde fördenskull ej kunna ske

utan att praktikens inhämtande ordnades på annat sätt. Om detta ej kan

utföras, blifva de af lärarna vid högskolan, hvilka om sommaren icke eller

endast under kortare tid äro sysselsatta med att leda praktiska öfningar för

eleverna, hänvisade till att under en ganska rundlig tid af året idka själf-

studier och arbete på utvecklingen af sina läroämnen. Likaledes kan an-

märkas, att den föreslagna tiden för tentamina synes vara för kort. Det torde

måhända ej vara nödigt att i stadgarna för skogsundervisningsanstalterna be-

stämma tentamenstiden, utan öfverlåta detta åt högskolans styrelse, hvarigenom

hänsyn härvid kunde tagas till hvad som för eleverna vore nödigt och

lämpligt.

Enligt de sakkunnigas förslag skulle vid skogshögskolan anställas sex profes-

sorer, af hvilka tre, som benämnts extra ordinarie, skulle erhålla lägre aflö-

ning än de öfriga. Häremot har lärarkollegiet vid skogsinstitutet anmärkt,^

att de på olika sätt betecknade professurerna i själfva verket vore allenast

två olika lönegrader af i alla afseenden i öfrigt likställda befattningar. De
sakkunniga hafva ock förklarat, att det skulle varit för skogsundervisningen

förmånligt, om alla ordinarie lärare kunnat i ekonomiskt afseende likställas,.

men att de af sparsamhetsskäl föreslagit en lägre aflöning för tre af profes-

sorerna, som i samband därmed benämnts extra ordinarie.

Reservanterna bland de sakkuniga hafva framhållit betydelsen af att den-

föreslagna extra ordinarie professuren i skogsteknologi m. m., i stället blefve

ordinarie, och lärarkollegiet vid skogsinstitutet har med angifvande af motiv

föreslagit, att samtliga de tre af de sakkunniga ifrågasatta extra ordinarie

professurerna borde blifva ordinarie. Dock säger sig kollegiet i fråga om
professuren i den ännu knappt som vetenskapligt ämne upparbetade mark-

läran hyst betänkligheter, men enär detta ämne hade stora utvecklingsmöj-

ligheter och en professurs inrättande utan tvifvel vore ett sätt att främja

forskningen inom ett visst område och upparbetande af ett ämne, kunde den

föreslagna professuren i marklära med geologi anses vara motiverad.

För sin del får domänstyrelsen, på grund af hvad reservanterna bland de

sakkunniga och lärarkollegiet vid skogsinstitutet därom anfört, hemställa, att

de ifrågasatta e. o. professurerna i skogsteknologi och zoologi må blifva

ordinarie professurer. Däremot kan styrelsen ej finna nöjaktig motivering

föreligga för en professurs inrättande i ämnet marklära med geologi, enär

markläran ännu ej kan anses upparbetad till själfständigt ämne. Någon
kompetent sökande till professur i sådant ämne torde för närvarande knappt

kunna finnas. Och man må väl spörja, huru, enligt de grunder, som af de

sakkunniga föreslagits, eventuell sökande till en professur i marklära skulle

under nuvarande förhållanden kunna styrka sin kompetens. Domänstyrelsen

finner absolut nödigt, att ämnet föreligger upparbetadt, förrän professur däri

inrättas.

Upparbetandet af detta ämne bör i första hand tillkomma skogsförsöks-

anstalten, där beaktansvärda undersökningar angående frågor om skogsmarken

redan planlagts. Botanisten vid skogsförsöksanstalten har äfven framhållit

betydelsen af att markläran finge vid anstalten själfständigt bearbetas och
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fördenskull framställt en bestämd protest emot de sakkunnigas förslag, att

den ifrågasatta professorn i marklära vid skogshögskolan skulle biträda för-

söksanstalten vid undersökningar i dithörande arbeten. Förslaget torde ock
fä anses innebära en nödfallsåtgärd, åsyftande att bereda den ifrågasatta

professorn full sysselsättning, hvilket undervisningen vid skogshögskolan icke

kunnat lämna honom.

Frågan om upparbetandet af ämnet marklära samt undervisningens ord-

nande i marklära med geologi vid skogshögskolan anser domänstyrelsen böra
tillsvidare lösas på det sätt, att vid skogsförsöksanstalten anställes en assistent

i geologi med uppgift att särskildt ägna sig ät frågan om skogsmarkens under-

sökning och studium. Denna assistent skulle samtidigt kunna anställas såsom
lärare på extra stat vid skogshögskolan med undervisningsskyldighet i mark-

lära och geologi. Han borde fördenskull ej äga fullt så stor skyldighet be-

träffande arbetstiden vid skogsförsöksanstalten som öfriga tjänstemän därstädes,

detta likväl endast under de tider, då han vore sysselsatt med undervisning

eller tentamina vid skogshögskolan. För sitt arbete vid den sistnämnda

borde han åtnjuta ett arfvode på extra stat af 2,500 kronor om året. Hans
arfvode såsom assistent vid skogsförsöksanstalten får styrelsen föreslå längre

ned vid behangling af frågan om sagda anstalt.

Då styrelsen sålunda föreslagit ordinarie professurer i skogsteknologi

m. m. och i zoologi samt en lärare på extra stat i marklära med geologi,

får styrelsen särskildt betona, att den förstnämnda af de båda professurerna är

den för utbildningen vid skogshögskolan viktigare, hvarför den under alla

förhållanden bör blifva ordinarie i syfte att i detta ämne erhålla och vid

högskolan kunna varaktigt binda en framstående lärare i detta ämne. Det

är nämligen för en dugande fackman i detta ämne ganska lätt att erhålla en

mycket väl aflönad anställning i privat tjänst, i följd hvaraf för att förekomma
täta ombyten af lärare i skogsteknologi m. m. professuren däri bör vara

förenad med lika höga löneförmåner som professurerna i de båda öfriga

skogliga hufvudämnena.

Beträffande den föreslagna professorn i zoologi vid skogshögskolan har

skogsinstitutets lärarkollegium utförligt redogjort för betydelsen af hans ämne
för skogsmannens utbildning. Särskildt skogsentomologiens studium kan för

skogshushållningen äga ett mycket stort värde. Skogens skadeinsekter ingripa

ej sällan i hushållningens ekonomi på ett synnerligen ödesdigert sätt. Det

gäller ej blott att kunna igenkänna dessa insekter, utan än mer att kunna

förekomma deras starka ökning och. om de börjat uppträda härjande, på ett

verksamt sätt bekämpa härjningen. Afven allmänheten är i berörda afseenden

i behof af sakkunnig rådgifvare. I fråga om skogens skadeinsekter saknas

nu en sådan, enär statens entomologiska anstalt lärer hafva mera än tillräck-

ligt arbete med de för jordbruket skadUga insekterna. De sakkunniga hafva

föreslagit, att professorn i zoologi vid skogshögskolan jämväl skulle deltaga

i skogsförsöksanstaltens arbeten, hvilket tillstyrkts af botanisten vid denna

anstalt. Arbetet skulle likväl ej på annat sätt ingå i försöksanstaltens under

sökningar än att åt nämnde professor skulle från anstalten få öfverlämnas

insekter m. m. för bestämning. Det är emellertid själfklart, att en sakkun-

nig skogsentomolog äger ett rikt arbetsfält i våra skogar. Professorn i zoo-

logi vid skogshögskolan torde fördenskull under tider, då han ej är upptagen

af sin tjänst vid högskolan, böra utreda frågor om våra skogsinsekter, vare
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sig detta sker i samband med skogsförsöksanstaltens arbeten eller på särskildt

uppdrag. Det borde jämväl åligga honom att åt enskilda utföra bestämning

af insända skogsinsekter samt skriftligen lämna råd och anvisningar angående

bekämpande af skogens skadeinsekter.

Äfven undervisningen i jaktzoologi och jaktvård böra tillmätas betydelse-

för skogsmannens utbildning, och öfning i skjutkonst torde ej böra försummas..

Om möjligt bör fördenskull skjutbana anordnas vid skogshögskolan. Det

har under senare åren blifvit allt mera vanligt, att skogsstatens tjänstemän

erhålla förordnande såsom befäl i landstormen och såsom inspektörer för den>

allmänna skytteverksamheten och skjutbanorna. Äfven ur denna synpunkt

är det därför önskvärdt att eleverna vid skogshögskolan beredas tillfälle för-

kofra sig i skjutskicklighet. Sker ej detta, kan man ej beräkna, att eleverna

ens uppehålla den skjutfärdighet, de under skoltiden förvärfvat vid elementar-

läroverk eller skogsskola. Detta vore att beklaga med hänsyn till den jakt-

vård, som kan komma att åligga dem såsom förvaltare af kronans skogar.

Betydelsen häraf synas de sakkunniga hafva underskattat.

Mot de sakkunnigas förslag angående fördelning af undervisningstiden'

mellan de skilda grenarna af ämnena skogs- och jaktförfattningar samt lag-

kunskap hafva vissa anmärkningar framställts af skogsinstitutets lärarkollegium.

Det sammanlagda antalet timmar, som åt detta ämne anslagits, har kollegiet

likväl ansett vara väl afvägdt. Under sådana förhållanden lärer väl fördel-

ningen af tiden mellan ämnets grenar vara mindre väsentlig och kunna ske

efter förslag därom af vederbörande lärare vid den tidpunkt, då skogshög-

skolan är färdig att börja sin verksamhet.

Hvad lärarkollegiet vid skogsinstitutet anfört beträffande såväl läraren

i kemi som studiet af detta ämne, finner domänstyrelsen vara värdt beak-

tande. Styrelsen får fördenskull hemställa, att anslaget för anställande af

extra lärare vid skogshögskolan må höjas från det af de sakkunniga därtill

föreslagna belopp 5,320 kronor till 5,620 kronor att efter förslag af hög-

skolans styrelse af Eders Kungl. Maj:t fördelas å de olika ämnena. I nämnda
belopp ingår gifvetvis ej det af domänstyrelsen" föreslagna arfvodet på extra

stat åt en lärare i marklära med geologi, hvilket arfvode skulle i högskolans

stat ingå i stället för den af de sakkunniga föreslagna aflöningen till en e. o.

professor i samma ämnen.

Sedan lärarkollegiet vid skogsinstitutet på anförda skäl ansett sig e}

kunna tillstyrka den ökning i högskolans af de sakkunniga föreislagna kurs i

jordbruksekonomi, som en af de sakkunniga i reservation påyrkat, finner sig

jämväl domänstyrelsen, under förutsättning att lästerminerna ej kunna i någon
mån utsträckas, så att den ifrågasatta ökningen ej behöfde medföra inknapp-

ning af vissa andra ämnen, förhindrad att förorda en sådan ökning.

Mot det af de sakkunniga upprättade förslaget till byggnader för skogs-

högskolan hafva anmärkningar ej framställts af dem, som i ärendet yttrat

sig. I allmänhet verkar ock den föreliggande byggnadsplanen tilltalande.

Det är likväl i ett afseende, som domänstyrelsen hyser tvifvel mot förslagets

lämplighet, nämligen i fråga om samhngarnas anordnande. Förutom i den

ljusa delen af hufvuduppgången skola dessa inrymmas i tre stora hallar, som
samtidigt bilda genomgångar till högskolans flesta öfriga lokaler, såsom före-

läsnings- och lärosalar, arbetsrum m. m. Att under sådana förhållanden ele-

verna komma att dagligen passera och stundtals vistas bland samlingarna är
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själfklart. Huruvida därvid de elever, som önska ägna sig åt verkliga studier

af samlingarna, kunna blifva ostörda, lärer dock vara tvifvel underkastadt,

äfven om i sådant syfte vissa anordningar föreslagits. Äfven själfva sam-

lingarna skola ej kunna undgå att lida af damm, då hallarna upprepade

gånger dagligen passeras af högskolans elever. Därjämte må ihågkommas,

att vid prepareringen af en stor del af de zoologiska samlingarna användts

gift, hvilket torde skämma luften ej blott i de hallar, där dessa samlingar

äro uppställda, utan jämväl i angränsande lokaler. Domänstyrelsen får för-

denskull föreslå, att åtminstone denna del af samlingarna inrymmes i lokaler,

afstängda från de rum, som äro afsedda för föreläsningar och annat arbete

vid högskolan. Såsom anmärkningsvärdt tillåter sig domänstyrelsen jämväl

påpeka, att enligt det föreliggande förslaget hallarna för samlingar och genom-

gångar upptaga omkring halfva utrymmet i hufvudbyggnaden, och att, då

lärosalen i zoologi föreslagits att ligga i bottenvåningen, de zoologiska sam-

lingarna väl äfven skola inrymmas i samma våning, hvarifrån, om lokalerna

för dessa samlingar ej afskiljas från de öfriga, luften från dem lätt torde

sprida sig uppåt till öfriga lokaler. Till förekommande häraf hade det varit

lämpligare, om den zoologiska afdelningen erhållit annan högre upp belägen

lokal, hvilket torde kunna ordnas genom utbyte af lokaler mellan den zoolo-

giska och annan institution.

I det af de sakkunniga framlagda /ors/ai;r/ till stadgar för statens skogs-

nndenisningsanstaltcr får domänstyrelsen, med anslutning till hvad som i det

föregående anförts, föreslå följande ändringar och tillägg.

Härvid får styrelsen först ifrågasätta, huruvida förslaget ej bort uppdelas

i två, det ena afseende stadgar för skogshögskolan, det andra stadgar för de

öfriga skogsundervisningsanstalterna. Visserligen innefattas i nu gällande stad-

gar för de allmänna skogsläroverken i riket både skogsinstitutet och skogs-

skolorna. Härvid bör dock erinras, att samtliga dessa läroanstalter stå under

samma styrelse. Men förhållandet blifver ett helt annat, om, såsom domän-

styrelsen föreslagit, skogshögskolan erhåller sin särskilda styrelse, hvilken sor-

terar direkt under Eders Kungl. Maj:t, medan skogsskolorna och skogsskolans

fortsättningskurs skulle komma att stå under domänstyrelsen. På sådant sätt

erhölle nämligen skogshögskolan intet i administrativt afseende gemensamt med

de öfriga skogsundervisningsanstalterna. Gemensamma stadgar skulle förden-

skull medföra en olägenhet vid deras användande, men intet motsvarande gagn.

Den uppdelning af författningsförslaget, som sålunda ifrågasatts, blefve emel-

lertid hufvudsakligen en sortering af förslagets paragrafer, hvilken, sedan däri

nödiga ändringar vidtagits, vore af mera formell än saklig natur, hvarför

styrelsen ansett sig härmed allenast böra rikta Eders Kungl. Maj :ts uppmärk-

samhet på detta förhållande.

I förslagets särskilda paragrafer anser domänstyrelsen följande ändringar

önskvärda.
_ . *

Sedan elev vid högskolan afslutat sin kurs och därstädes aflagt full-

ständig examen, skulle han enligt sakkunnigas förslag kunna, efter att öfver-

*) Som i det föregående yttrandet anförts, hvari domänstyrelsens framställning afvi-

ker från kommitténs förslag, har ej ansetts nödvändigt här aftrycka själfva redigerandet af de

olika paragraferna, lika litet iom kommiténs förslag i sådana detaljer anförts i tidskriften

förut. i^<'(f-
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jägmästaren däröfver yttrat sig, af domänstyrelsen i mån af behof anställas

såsom extra jägmästare inom distriktet. Det i § 58 af nådiga instruktionen

för skogsstaten föreskrifna praktiska året skulle sålunda bortfalla.

Däremot skulle nyantagen extra jägmästare icke kunna anställas såsom

assistent å revir, såsom nu i många fall sker, och ej heller kunna förordnas

att uppehålla revirförvaltning. Härför skulle erfordras, att han minst ett år

med goda vitsord deltagit i göromål å expedition hos öfverjägmästare eller

jägmästare.

Ehuru denna fråga ej direkt sammanhänger med frågan om skogsunder-

visningens ordnande och därför icke torde böra afgöras i samband med denna,

anser sig domänstyrelsen dock böra yttra sig därom för att angifva sin i detta

afseende från de sakkunnigas förslag afvikande mening.

Våra skogsförhållanden äro ytterst olika i skilda delar af landet, och den

praktiska skogsförvaltningen måste blifva i samma grad olika. Äfven om den

från skogshögskolan utexaminerade eleven erhållit en god praktisk utbildning,

är det dock ej möjligt, att han kan hafva förvärfvat den kännedom om lan-

dets skilda skogsförhållanden och särskildt ej den kännedom om handlägg-

ningen af den praktiska skogsförvaltningen i landets skilda delar, som gör

honom kompetent att på tillfredsställande sätt verka såsom skogshushållare,

hvarhelst hans arbete påfordras. Härför erfordras studier å skilda revir under

en tid, sedan han afslutat sin utbildning såsom elev vid högskolan. Sådana
studier af den praktiska skogshushållningens handläggning blifva ännu mera
nödiga framdeles än för närvarande. Skogshögskolan skulle nämligen ej komma
att stå i den direkta förbindelse med domänstyrelsen, som nu i fråga om
skogsinstitutet förefinnes, i följd hvaraf framdeles den praktiska handläggningen

af revirförvaltningen kan blifva mindre beaktad vid undervisningen än hvad

nu är fallet. Dessa studier af revirförvaltningen böra bedrifvas enligt särskild

plan och afslutas med skriftliga prof inför en kommitté af framstående skogs-

tjänstemän. På detta sätt kan den unge mannen blifva skickad att direkt

efter anställning såsom extra jägmästare deltaga i de praktiska skogsgöro-

målen å revir och tillika vinna den allsidiga inblick i dessa göromål, som
kan göra honom berättigad att efter tjänstgöring under några år i en viss

del af landet utbyta sitt tjänstgöringsområde mot ett annat. Hans kännedom
om landets skilda skogsförhållanden bör ock förläna honom förmåga och

intresse för att ständigt hålla sig å nivå med skogshushållningens utveckling

och revirförvaltningens handläggning i landet i dess helhet. Det praktiska

året behöfver ej, såsom de sakkunniga ifrågasatt och på grund af hvilken

förutsättning det praktiska året af dem afstyrkts, afslutas med en examen i

skogen.

Erfarenheten har visat, att unge män, som såsom assistenter vunnit anställ-

ning i Norrland, efter en följd af år söka komma ned till de landsdelar, där

tjänstgöringen är mindre hälsopröfvande och förenad med mindre umbäranden.

De kunna ej nekas en sådan förflyttning, om de jämte goda tjänstemeriter

förete vackra vitsord om sin tjänstgöring. Äfven om de väl följt med skogs-

litteraturen, kunna dock luckor förefinnas i deras kännedom om den praktiska

skogshushållningens handläggning inom andra delar af landet än dem, där

de varit verksamma, hvarför de i vissa fall sakna full kompetens för prak-

tisk verksamhet inom det område, dit de önskat komma.
Det är grunden till en sådan önskvärd allsidighet, som det praktiska året
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skall lägga. Då detta år väl användts och afslutats med en skriftlig pröf-

ning, bör den unge mannen i likhet med hvad nu sker kunna direkt anstäl-

las på revir för handläggning af assistentgöromål. Det vore däremot inga-

lunda lyckligt, om den från högskola utexaminerade unge skogsmannen skulle

börja sin bana med expeditionsgöromål hos öfverjägmästare eller jägmästare.

Det är visserligen sant, att han enligt det föreliggande förslaget till skogs-

undervisningens ordnande skulle komma att sakna kännedom om sådana expe-

ditionsgöromål. Men detta bör ej föranleda, att han tvingas använda ett helt

år på sådana göromål.

Han kunde därvid lätt få den uppfattning, att arbetet i skogen vore bisak,

expeditionsgöromålen hufvudsak. Tid att inhämta kännedom om dessa göro-

mål erhåller han framdeles under de delar af vintern, då han är mindre upp-

tagen af utarbetet. Man bör undvika att lägga sådan vikt vid expeditions-

göromål, att dessa framstå såsom något annat än ett nödigt bihang till den

praktiska skogsförvaltningen.

På grund af hvad sålunda anförts, anser domänstyrelsen, att ett prak-

tiskt år bör efter genomgången kurs vid skogshögskolan föregå anställandet

såsom extra jägmästare i statens tjänst. Styrelsen får emellertid hemställa,

att läroverksfrågan löses oberoende af nyssnämnda fråga.

Beträffande skogsförsöksanstalten och dess verksamhet hafva de sak-

kunniga upprättat förslag till för denna anstalt nödiga byggnader och försöksfält,

i hvilket afseende domänstyrelsen ej har något att anmärka mot det föreliggande

förslaget, äfvensom angående vissa arbetens utförande därstädes utaf två af

professorerna vid skogshögskolan. Angående detta senare har styrelsen redan i

det föregående yttrat sig och tillstyrkt förslaget hvad beträffar professorn i

zoologi, men afstyrkt detsamma i fråga om den föreslagna professuren i mark-

lära med geologi. Styrelsen har därvid hemställt, att en sådan professur ej

måtte inräftas, förr än ämnet marklära upparbetats. Men då detta ämne, som
hos oss hittills tillvunnit sig allt för ringa intresse, är af synnerligen stor bety-

delse för skogshushållningen, anser styrelsen, att dess upparbetande borde så

långt ske kan främjas. Detta uppdrag bör tillkomma skogsförsöksanstalten, å

hvars botaniska afdelning betydelsefulla arbeten å detta område redan planlagts.

För dessa arbetens främjande finner styrelsen nödigt föreslå inrättandet af en

särskild assistentbefattning å botaniska afdelningen redan från och med år 191 o.

Härigenom kan ämnet marklära hinna under ett par år i någon mån upp-

arbetas och tillika en vetenskapsman däråt ägna studier, som vid den tid,

då skogshögskolan kan komma att börja sin verksamhet, kunna göra honom
kompetent till lärare i detta ämne. Enär markläran skall såsom läroämne

vara förenad med geologi, torde den assistent, som vid skogsförsöksanstalten

skulle hufvudsakligen ägna sig åt frågor berörande detta ämne, böra hafva

aflagt akademisk examen i geologi. Denna assistents arfvode torde, så länge

han ägnar sig uteslutande åt skogsförsöksanstalten, böra utgå med ett lika

stort belopp, som enUgt nådiga brefvet den 17 juni 1908 tillkommer de

nuvarande båda assistenterna vid anstalten från och med år 1909. Därest

framdeles åt samma assistent uppdrages att vara lärare vid skogshögsskolan i

marklära med geologi, torde hans arbetstid vid skogsförsöksanstalten böra.
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under den tid af året han såsom lärare vore sysselsatt vid skogshögskolan, i

nödig mån minskas och jämväl hans arfvode såsom assistent i förhållande

därtill blifva lägre.

Angående en sådan assistentbefattning kommer domänstyrelsen att göra

särskild underdånig framställning utan samband med detta ärende.

Remissakten återställes härjämte.

Utdrag af styrelsens protokoll bilägges, innehållande i detta ärende utta-

lade särskilda meningar dels af undertecknad Meves i fråga om lydelsen af

§ 7 i förslaget till stadgar för skogsundervisningsanstalterna, dels ock af under-

tecknade Örtenblad och Giöbel angående ordnande af den för inträde vid

skogshögskolan förberedande kursen samt rättighet för vissa elever att vinna

inträde vid högskolan utan att genomgå nämnda kurs.

Stockholm den 24 september 1908.

Underdånigst

KARL FREDENBERG.

J. Meves. Th. Örtenblad, Fredrik Giöbel.

föredragande. Martin Rasch.

Domänstyrelsens yttrande är åtföljdt af tvenne reservationer:

Byråchefen Meves anser det i hög grad vanskligt att lägga betygssättning

för den förberedande kursens elever och därmed ock makten att eventuellt

för alltid utestänga elev från den bana han valt, i händerna på eu enda person,

öfverassistenten, helst som denne icke kan hafva ägt tillfälle att ständigt iakt-

taga samtliga 'elever, och föreslår följande omredigering af S 7 :

»Af elev vid — — — af kursens ledare jämte den eller de assistenter^

under hvilkas tillsyn eleven arbetat, och utfärdas Betygen införas af

kursens ledare och attesteras af denne och vederbörande assistenter i ».

Byråchefen Örtenblad och Giöbel ha förenat sig om följande yttrande:

>>Den förbereda?ide kursen för vinnande af inträde vid skogshögskolan anse

vi, i den form den af de sakkunniga föreslagits, vara onödigt tidsödande

och dyrbar.

Den är detta därför, att oaktadt kursen skulle omfatta allenast en mindre

del af ett år, ^'^ månader, ett helt år likväl skulle därpå lörspillas för alla

dem, som ej kunde använda återstående del af året för fullgörande af sin

värneplikt. Flertalet elever torde komma att hafva annan ålder än 20 år,

då de intagas i den praktiska kursen. Detta flertal kunde sålunda ej på

angifvet sätt i vanlig ordning använda den efter kursens slut lediga tiden,

vare sig de vunno inträde vid eller refuserades till skogshögskolan.

Förutsättningarna för kursens ordnande på det sätt de sakkunniga före-

slagit synas ej heller vara rätt bedömda. De sakkunniga hafva utgått frän

det antagande, att ett 70-tal studenter skulle årUgen söka inträde vid skogs-

högskolans förberedande kurs. Detta antagande stödes därpå, att antalet

sökande till de för inträde vid skogsinstitutet förberedande skogsskolorna

under senare åren uppgått till eller öfver skridit nyss nämnda antal. Här-
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vid har man emellertid förbisett, att det stora antal sökande för närvaradne

utgöres till vida öfvervägande del af sådana aspiranter, som äfven under

ett eller flera föregående år sökt inträde men därvid fått stå tillbaka för

andra. Förhållandet är likadant i fråga om sökande till den lägre kursen

vid skogsinstitutet. Men därom säga de sakkunniga: •» Genom läroverkets

större omfattning kan man ock vänta, att inom några få år en afsevärd del af
det öfvertaliga antalet inträdessökande kan bortarhetas, tv ej få af de ttu sökande

hafva sökt flera år å rad.-» Hade de sakkunniga beräknat alla dem, som
förut sökt inträde till lägre kursen, sålunda ej blott sådana, som sökt »flera

år å rad» utan jämväl dem, som sökt allenast ett eller två år utan att nå
målet, skulle det visat sig, att äfven af sökanden till lägre kursen den

mindre delen utgjort nya sökande. Om skogshögskolans aspiranter gäller

alltså detsamma som om det ifrågasatta skogsläroverket: Om ett större antal

elever antages vid skogshögskolan, än som nu kan vinna inträde vid skogs-

institutet, kommer en afsevärd del af det öfvertaliga antalet inträdessökande

att bortarbetas. Man behöfde enligt vårt förmenande endast bestämma
antalet af dem, som årligen skulle antagas vid den förberedande kursen,

till 40 å 45 för att antalet sökande snart nog skulle nedbringas till eller

underskrida detta antal. För att med tillämpning af ett lämpligt urval

kunna antaga omkring 35 elever vid skogshögskolan, erfordras ej mera än

ett 40-tal aspiranter. Kompetensfordringarna med afseende på kunskaper,

hälsa och kroppskonstitution hindra nämligen mången student att söka in-

träde vid den förberedande kursen, hvarför alltså ett urval kan sägas hafva

ägt rum, redan då kursens elever antagits. Om vid en blifvande skogs-

högskola komme att antagas 35 elever och vid dess förberedande kurs 40,

skulle enligt vår öfvertygelse antalet sökande till den förberedande kursen

redan omkring 5 år efter högskolans öppnande hafva nedgått till omkring 40.

Det har nämligen visat sig, att det stora behof af skogstjänstemän, som blef

en direkt följd af 1903 års skogslagar, snart nog torde vara fylldt. Flera

tecken tyda därpå, att redan ett par år härefter statens behof af assistenter

skall vara tillgodosedt och kunna på ett normalt sätt rekryteras af de från

skogsinstitutet nu årligen utgående eleverna. Befattningar hos enskilda erbju

das först efter hand som därstädes nu anställda skogsmän afgå. När skogs-

banan ej längre medför omedelbar väl aflönad anställning efter afslutad läro-

kurs, skall efter hand antalet aspiranter till banan aftaga.

Af det anförda torde framgå, att förutsättningarna för den förberedande

kursens ordnande, på sätt de sakkunniga föreslagit, äro oriktiga. Kursen

torde därför kunna ordnas på ett vida lämpligare sätt.

Vi kunna ej finna, att den förberedande kursen, på sätt den nu är

ordnad, förlorat sitt existensberättigande. Den har utgjort ett viktigt moment
i den praktiska daning, som allmänt erkänts vara den starkaste sidan i våra

skogstjänstemäns utbildning. Det voro olyckligt, om i detta afseende en till-

bakagång skulle inträda.

Om kursen fördenskull ordnades efter samma hufvudgrunder som hittills,

men bragtes i direkt kontakt med högskolan genom att dennas rektor blefve

kursens inspektör, skulle dess praktiska värde kunna blifva af varaktig bety-

delse ej blott för de elever, som vunne inträde vid skogshögskolan, utan

jämväl för dem, som möjligen komme att ägna sig åt annan verksamhet.

Eleverna vid den förberedande kursen skulle nämligen under denna kurs
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lära känna hufvudsumman af de praktiska arbeten, som tillhörde skogshushåll-

ningen under årets skilda tider, hvarigenom kunskaperna komme att utgöra

en helhet, hvarpå själfstudier eller utbildning på annat sätt — t. ex. såsom

extra elever vid skogshögskolan — skulle kunna grundas. Det ligger i sakens

natur, att en sådan praktisk öfversikt af en kunskapsgren är af större intresse

och varaktigare värde än kunskaper i lösryckta delar däraf.

Den praktiska kursen skulle ordnas på följande sätt:

Om antalet elever, som från den förberedande kursen vunne inträde vid

skogshögskolan blefve högst 35 — härtill komme de elever, som enligt vår

här nedan uttalade mening ej skulle behöfva genomgå den förberedande kursen

— kunde hela denna kurs förläggas till Kloten. De första månaderna af

kursen, som skulle börja den i juli, borde utgöra en pröfningstid, hvarunder,

om så vore nödigt, ett större antal elever kunde mottagas än det nyss före-

slagna. Under den varmare årstiden kunde nämligen eleverna, i den mån
så erfordrades, bo i tält. Ett sådant tältlif bör dock, såsom både hälsopröf-

vande och i öfrigt olämpligt, särskildt för unge män, som tillförene icke

äger någon vana därvid, så långt ske kan undvikas. Efter viss tid, förslags-

vis två och en half å tre månader, utvaldes, om antalet elever öfverstege det

som vintertid kunde inrymmas i lokalerna vid skolan, de bättre eleverna för

att fortsätta kursen till ett antal af förslagsvis 40. De öfriga, som offrat

allenast högst tre månader åt friluftslif, kunde omedelbart finna nyttig an-

vändning för sin tid vid akademier eller på annat sätt.

Pröfningstiden skulle emellertid på angifvet sätt utgöra en integrerande

del af hela den förberedande kursen vid skogsskolan.

Bland dem, som finge efter nu angifven pröfningstid fortsätta den för-

beredande kursen, kunde möjligen ännu finnas en eller annan, som senare

visade sig för skogsmannabanan mindre lämplig. Sådana elever skulle gifvet-

vis ej vinna inträde vid skogshögskolan, hvarför, såsom ofvan föreslagits, den

förberedande kursen borde äfven vintertid kunna mottaga ett något större

antal än som kunde vinna inträde vid skogshögskolan.

Lärarepersonalen vid den förberedande skogsskolan kunde utgöras af

en föreståndare, en öfverassistent och nödigt antal assistenter. Vissa af de

senare anställdes gifvetvis endast för de första månaderna af kursen, då ele-

vernas större eller mindre lämplighet för skogsbanan företrädesvis skulle ut-

rönas. Kursen borde med tre veckors uppehåll vid julen och en vid påsk

fortgå till och med maj månad och sålunda omfatta jämväl tiden för de

egentliga vårkulturerna.

Ofvan föreslaget sätt att ordna den förberedande kursen, hvilken borde

omfatta hufvudsakligen praktiska öfningar och handläggande af de under

skilda årstider förekommande arbeten i skogen, skulle i fråga om arbetena

vid skogshögskolan hafva till följd, att tiden för de praktiska öfningarna där-

städes kunde något inskränskas, medan läseterminernas längd kunde ökas

från den af de sakkunniga föreslagna tiden — föga mer än 5 månader år-

ligen — till åtminstone 6 månader årligen.

Domänstyrelsen har föreslagit, att alla elever, alltså äfven sådana, som
utan att hafva aflagt maturitetsexamen förvärfvat kompetens för inträde vid

skogshögskolan genom att genomgå skogsskola och dess fortsättningskurs samt

därefter aflägga tentamina i vissa ämnen, skulle genomgå den för inträde

vid högskolan förberedande kursen. Vi anse att en sådan skyldighet ej
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bör ifrågakomma för sistnämnda elever, hvilka ägnat minst fyra år hufvud-

sakligen åt att inhämta praktisk kunskap i skogshushållning. De halva så-

lunda inhämtat praktik vida öfverstigande hvad som vid denna kurs kan
meddelas, i all synnerhet om den inrättas på sätt de sakkunniga föreslagit.

Skulle undervisningen i skogs- och fäitmätning ej hafVa bedrifvits på samma
sätt vid skogsskolan och dess förtsättningskurs, som meningen är, att den
skall bedrifvas under den förberedande kursen, torde denna lilla lucka vara

lätt att fylla under elevernas praktiska indelningsarbeten vid skogshögskolan.

Anmärkas må tillika, att mätningen kommer 2X\. för skogstjätistemän i allmänhet

erhålla mindre betydelse, om hos oss, liksom redan skett i de flesta andra

länder, skogsmätningen anförtros åt en särskild grupp därför anställda skogs-

tjänstemän. Unga. begåfvade män, som förvärfvat god skogspraktik och inne-

hafva betyg om stort intresse och lämplighet för skogsbanan, kunna använda
sin tid bättre än att tillsammans med för skogshushållningen ännu främmande
unge män inhämta de första praktiska grunderna i denna kunskapsgren. Sådant

skulle kunna verka slappande på deras intresse och alltså var till större skada

än gagn. Ofvan antydda fordran, hvilken för oss framstår såsom ett onödigt

hinder att vinna inträde vid skogshögskolan för de elever, som förvärfvat all-

sidig praktik men ej aflagt maturitetsexamen.bör fördenskull rörande dem bortfalla.

Reservanterna föreslå att nn ifrågavarajidc elever som ej aflagt maturitets-

examen ej böra äga företrädesrätt att blih^a intagna \-id skogshögskolan. Det

vore därför nödigt bestämma högsta antalet elever af denna kategori, som
finge årligen antagas vid högskolan. Beslut härom skulle, på sätt de sak-

kunniga föreslagit i fråga om eleverna, som aflagt maturitetsexamen och därefter

genomgått den praktiska kursen, meddelas af Rungl. Maj:t efter förslag af

högskolans st}Telse. Vore antalet kompetenta sökande större än som kunde

antagas, skulle vid bestämmandet af hvilka. som finge vinna inträde, tilläm-

pas liknande grunder som i fråga om elever, hvilka efter aflagd maturitets-

examen genomgått den praktiska kursen, hvarvid betygen från skogsskolan

och dess fortsättningskurs, betyget om fallenhet för skogsmannens yrke samt

kunskapsbet\-gen i svenska, tyska, fysik, kemi, matematik och biologi borde

vara bestämmande.
Beslutet om antalet elever, som vid skogshögskolan finge vinna inträde,

kimde lämpligen erhålla den form, att samnmnlagdii antalet angåfves. hvaraf

\-isst antal studenter, som genomgått den förberedande praktiska kursen, och

visst antal, som utan att hafva aflagt maturitetsexaröen i annan härför före-

skrifven ordning förvärfvat kompetens, med rätt för högskolans styrelse att,

om från endera af dessa grupper antalet kompetenta sökande understege

det för inträde föreskrifna antalet, af andra gruppen, i mån som kompetenta

sökande funnes, antaga så många elever, att sammanlagda antalet blefve

det bestämda.

Vi anse sålunda,

att den för inträde vid skogshögskolan förberedande praktiska kursen

icke bör ordnas på sätt de sakkunniga föreslagit, utan i öfverensstämmelse

med hvad \\ ofvan antydt, samt

att de elever, som förvärfvat kompetens för inträde vid skogshögskolan

genom- att genomgå skogsskola och dess fortsättningskurs och att därefter

aflägga kunskapsprof i vissa elementarläroverkens ämnen, böra under alla för-

hållanden vara befriade från att genomgå den förberedande praktiska kursen.»
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Särskild! yttrande.

Till KONUNGEN.

Sedan domänstyrelsens underdåniga utlåtande i anledning af nådig re-

miss den 1 1 sistlidne april, angående ändamålsenligt ordnande af skogsunder-

visningen, slutarbetats, har till styrelsen inkommit här bifogade yttrande i

samma fråga från förre läraren vid skogsinstitutet Wilh. Ekman, hvilken efter

att hafva åtnjutit tjänstledighet under en del af vårterminen på egen begäran

afgått från sin lärarbefattning den i maj innevarande år. Af yttrandet in-

hämtas hufvudsakligen,

att den lägre kursen vid skogsinstitutet varit mycket uppmärksammad
af privata skogsägare, hvarför därifrån utgångna lärjungar allmänt erhållit

anställning i sådana skogsägares tjänst;

att de från högre kursen utexaminerade eleverna ej omedelbart vore

lämpliga för inträde i enskildas tjänst, hvilken vore mera mångskiftande än

statstjänsten;

att brist på skogsförvaltarämnen för enskilda skulle uppkomma, om på
sätt de sakkunniga föreslagit, den lägre kursen skulle upphöra;

att kursen fördenskull borde bibehållas, men omdanas och höjas i

stället för att genom upprättande af det föreslagna skogsläroverket vid Kloten

försämras

;

att sagda läroverk borde slopas och i stället en tillbyggnad göras vid

högra sidan af den föreslagna skogshögskolans hufvudbyggnad, hvarest lek-

tionsrum och elevrum för den lägre kursen borde anordnas;

att för denna kurs borde anställas särskilda lärare vid högskolan i skogs-

hushållning, skogsindelning och skogsteknologi;

att undervisningen för lägre kursen borde ordnas enligt en i utlåtandet

framlagd plan och kursens praktiska öfningar förläggas till annan plats än

den högre kursens, enär svårighet mötte att för en större mängd elever på
ett ställe ordna handtlangarefrågan;

att i stället för den af de sakkunniga föreslagna professuren i zoologi,

i hvilket ämne undervisningen borde inskränkas, en professur borde inrättas

i trädsjukdomar, omfattande entomologi, svampsjukdomar och andra skador

på våra träd

;

att den föreslagna e. o. professuren i skogsteknologi vid högskolan borde

blifva ordinarie:

att den assistent, som erhölle uppdrag att biträda professorn i skogs-

uppskattning, borde biträda jämväl professorn i skogsteknologi eller ock

denne erhålla särskild assistent.

Ett af dessa yrkanden, nämligen frågan om professuren i skogsteknologi,

står i full öfverensstämmelse med hvad styrelsen härom hemställt. Den i

samband därmed stående frågan om assistentgöromålens ordnande äger vis-

serligen intresse, men synes böra anförtros åt styrelsen för den blifvande

skogshögskolan. Domänstyrelsen har emellertid ej något att invända emot
det nu föreliggande förslaget angående vissa assistentgöromåls ordnande.
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Likaledes har domänstyrelsen intet att anmärka mot vare sig det om-

döme, som i utlåtandet fällts om det ifrågasatta skogsläroverket vid Kloten,

eller mot det uttalade behofvet af att den lägre kursen borde omdanas och

höjas, därest nämligen denna kurs skulle bibehållas, hvilket styrelsen likväl

anser icke böra ske, i hvilket afseende styrelsen får åberopa uttalandet i sitt

underdåniga yttrande den 24 september 1908. I stället skulle enUgt styrel-

sens förslag unga begåfvade män med utprägladt intresse för skogsmanna-

banan kunna utan att aflägga studentexamen men efter fullgörande af vissa

kompetensfordringar vinna inträde vid skogshögskolan och höjas till samma
nivå som de elever, hvilka aflagt studentexamen. De skulle sålunda blitva

fullt kompetenta skogsförvaltare. ' Detta resultat kan på af styrelsen föreslaget

sätt uppnås utan att skogshögskolans af de sakkunniga föreslagna lokaler

eller lärarkår ökas och torde sålunda äfven i ekonomiskt afseende vara att

föredraga framför den nu ifrågasatta omdaningen af lägre kursen.

Huruvida det större antal elever, som enligt styrelsens ofvan antydda

förslag skulle komma att besöka högskolan, bör föranleda elevstyrkans upp-

delande och de praktiska öfningamas utförande på skilda lokaler för att

förekomma svårigheter vid handtlangarfrågans ordnande, rinner domänstyrelsen

visserligen vara en fråga af stort intresse, men anser att den oberoende af

den nu föreliggande frågan om skogsund^rvisningens ordnande bör såsom

endast berörande säftef för de praktiska öfningarnas utförande lösas af den

föreslagna högskolans blifvande styrelse och sålunda få anstå, till dess denna

fråga varder aktuell.

Likaledes finner domänstyrelsen det, som i utlåtandet anförts om be-

hofvet af mångsidig och grundlig utbildning i de till den praktiska skogs-

hushållningen hörande ämnen, vara förtjänt af beaktande och böra föranleda

en allvarlig sträfvan mot ett sådant mål både af vederbörande lärare och

af högskolans blifvande styrelse. Domänstyrelsen anser tillika, att denna

mångsidighet och praktiska grundlighet bör blifva alla elever vid skogshög-

skolan beskärd och icke begränsas till dem, som möjligen kunna hafva för

afsikt att omedelbart efter aflagd examen ägna sig åt privat skogsförvaltning.

Beträttande slutligen det föreliggande förslaget att den af de sakkunniga

ifrågasatta professuren vid skogshögskolan i zoologi skulle utbytas mot en

professur i trädsjukdomar, får domänstyrelsen anföra följande:

Kunskaper i skogs- och jaktzoologi sammanhänga så nära med jakt-

vården, att styrelsen för sin del anser sådana kurskaper nödiga både för

statens och enskildas skogstjänstemän. Angående zoologiens betydelse såsom

läroämne vid en blifvande skogshögskola får styrelsen i öfrigt hänvisa till

den grundliga utredning och det allvarUga uttalande, som i detta afseende

gjorts af skogsinstitutets lärarkollegium i dess utlåtande angående ändamåls-

enligt ordnande af skogsundervisningen. Enligt uttalande i det föreliggande

utlåtandet skulle en del af botaniken afskiljas från det undervisningsområde,

som af de sakkunniga tillmätts den föreslagna professuren i botanik vid skogs-

högskolan. Lektor G. Andersson, som nu är lärare i botanik vid skogsin-

stitutet och varit en af de sakkunniga, har ej uttalat behofvet af att blifva

befriad från någon del af sitt ämne. Bekant är, att den del af trädsjuk-

domarna, som faller inom botanikens område, varit föremål för ringa upp-

märksamhet och utredning af vårt land. Att en upparbetning af denna del

af skogsbotaniken kan utföras af endast en botanist, torde vara själfklart.
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Men förr än ämnet i nödig mån upparbetats, torde tanken på att däri in

rätta en professur icke böra upptagas. Det torde för öfrigt ej möta ringa

svårighet att förvärfva en grundlig vetenskapsman såsom lärare både i en

gren af botaniken och i entomologi. Styrelsen kan därför ej i denna del

instämma med jägmästaren Wilh. Ekman, utan får fasthålla vid de sakkunni-

gas, af skogsinstitutets lärarkollegium understödda förslag angående under-

visningens ordnande i botanik och zoologi vid den ifrågasatta skogshögskolan.

Stockholm den 30 september igo8.

Underdånigst

KARL FREDENBERG.
J. Meves. Th. Örtenblad.

Martin Rasch.
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Förordningar, prejudikat och cirkulärskrifveiser.

Föliande lagar och förordningar i skogs- och jakd:"rägor hafva utiardats, men utrymmet

medgiver ej deras aftryckande i tidskriften. De återfinnas i Svensk författningssamling.

Kungl. domänstyrelsens kungörelse ang. fridlysningstid för vissa djur-

slag, gifven i Stockholm den 2S april 190S. Se Bihang till Svensk för-

fattningssamling 1908, n:o 26.

Kungl. Mai:ts nådiga kungörelser ang. afstäende eller upplåtelse af

kronojord för framdragande af vissa elektriska ledningar, gifven

Stockholms slott den i> r::;aj lyC^. Se Svensk författningssamling I00^,.

n:o 45.

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse med föreskrifter för ämbetsverk

och myndigheter att inkomma med vissa uppgifter till statskontorets

riksbokslutsbyrå, gifven Stockholms slott den 22 maj 1908. Se Svensk

författningssamling iQob, n:o 5°-

Kungl. Majrts nådiga kungörelse ang. utsträckt fridlysningstid för

kronhjort, gifven Stockholms slott den 2 juni 1908. Se Svensk författnings-

samling 1908, n:o 50 (jakt numera medgifven endast under okt.. nov. och

dec. månader ).

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. ändrad lydelse af i j i nådiga

kungörelsen den 27 mars 1907 ang. skydd åt för landtbruket nyt-

tiga fåglar, gifven Stockholms slott den 2 juni 1908. Svensk författnings-

samUng I90S, n:o 50.

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. förändrade grunder för för-

valtningen af kronans jordbruksdomäner, gifven Stockholms slott den

4 juni 1908. Svensk författningssamling 1908, n:o 52.

Lag ang. ändrad lydelse af 21 och 26 55 i lagen den 27 juni 1S96

om hemmansklyfning, ägostyckning och jordafsöndring, gifren Stock-

holms slott den 13 juni IqoS, Svensk författningssamling 190S, n:o 75.

Lag angående vård af enskildas skogar inom Qottlands län,

gifven Stockholms slott den 13 juni lOoS. Denna lag träder i kraft den

15 nov. 1908. Svensk författningssamling 1008, n:o 44.

Kungl. Maj:ts nådiga förordning ang. skogsvårdsstyrelse inom Qott-

lands län, gifven Stockholms slott den 13 juni looS. Svensk författnings-

samling 1 908, n:o 44.

Kungl. Maj:ts nådiga förordning ang. skogsvårdsafgifter inom Qott-

lands län, gifven Stockholms slott den 13 juni iqoS. Svensk författnings-

samhng 1908, n:o 44.

SkcgnÄrds/creningens Tidskrift. igoS. FackuppsaUer. 7.
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Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. villkor och bestämmelser för

åtnjutande af de från och med år 1909 fastställda nya aflönings-

förmånerna vid skogsstaten, gifven Stockholms slott den 17 juni 1908,

Bihang till Svensk författningssamling igo8, n:o 43.

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. villkor och bestämmelser för

åtnjutande af de från och med år 1909 fastställda nya aflönings

förmånerna för skogsinstitutet, gifven Stockholms slott den 17 juni

igo8. Se Bihang till Svensk författningssamling 1908, n:o 43.

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. villkor och bestämmelser för

åtnjutande af de från och med år 1909 fastställda nya aflöningsför-

månerna för statens skogsskolor, gifna Stockholms slott den 17 juni

1908. Bihang till Svensk författningssamling 1908, n:o 43.

Kungl. Maj:ts nådiga förordning ang. ändrad lydelse af 4 och 5 §§

i nådiga förordningen den 24 juli 1903 ang. skogsvårdsafgifter, gif-

ven Stockholms slott den 13 juni 1908. Se Svensk författningssamling

1908, n:o 44.

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse i fråga om fridlysningstid för älg på
Bremön, gifven Stockholms slott den 6 aug. 1908. Svensk författnings-

samling 1908^ n:o 77.

Upplåtelse af allmän jord.

Till samtliga Konungens befallningshafvande har domänstyrelsen utsändt

följande cirkulärskrifvelse.

Enligt hvad Riksdagen i skrifvelse den 7 april iqo8 meddelat, har Riks-

dagen beslutit att för tiden intill den 15 maj 1909 dels medgifva,

att, då för allmänt ändamål, för hvars tillgodoseende enligt gällande

författning enskild man, menighet eller inrättning kan förpliktas afstå eller

upplåta jord eller lägenhet, erfordras, att staten tillhörig mark afstås eller

upplåtes, Kungl. Maj:t må äga, utan Riksdagens hörande i hvarje särskildt

fall, förordna om markens afstående eller upplåtande;

dels ock förordna:

1:0) att för mark, som sålunda afstås eller upplåtes, lösen eller ersätt-

ning skall med nedan angifna undantag utgå efter ty i kungl. förordningen

den 14 april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för allmänt be-

hof är föreskrifvet och till beloppet bestämmas, då jordområde, som skall

lösas, är obebyggdt och understiger fem hektar, samt Kungl. Maj:t finner skä-

ligt sådant medgifva, af tre gode män, af hvilka Kungl. Maj:ts befallnings-

hafvande i länet och sökanden, hvar för sig, utse en och domaren i orten

den tredje, samt i annat fall af sådan nämnd, som omförmäles i förenämnda
kungl. förordning;

2:0) att i fråga om mark, som är afsedd att användas för framdragande
af elektrisk ledning, utom hvad i nyssnämnda förordning stadgas, jämväl i

lagen den 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska an-

läggningar, skola lända till efterrättelse;
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3:0) att, där Kungl. Maj:t lämnat kommun, enskild person eller bolag

tillstånd att inom riket anlägga järnväg, Kungl. Maj:t ock mä, där så pröf-

vas lämpligt och utan afseende därå om för järnvägens anläggning statsbidrag

åtnjutes eller icke, ej mindre medgifva, att jord som står under kronans

omedelbara disposition, upplåtes utan någon ersättning, att jord från de un-

der bruk och bergverk för nödigt skogsfång upplåtna kronoallmänningar upp-

låtes utan annan godtgörelse än ersättning till vederbörande innehafvare för

intrång i nyttj anderätten, och att jord från de genom domänstyrelsens för-

sorg utarrenderade kronoegendomar, hvilka icke upplåtits till förenade mö-

tespassevolanskassornas fond, stuterierna eller Vadstena krigsmanshusfond,

upplåtes utan annan ersättning än för minskning i arrendatorns bruknings-

område under den återstående arrendetiden äfvensom för skada och intrång,

än äfven tillåta vederbörande att kostnadsfritt för anläggningen begagna så-

dana å kronans ägor belägna kalk- och stenbrott jämte grustäkter, som kunna

vara disponibla;

4:0) att äfven i öfrigt, då fråga allenast är om upplåtelse af mark till

begagnande för ändamål, som förut nämnts, utan att marken afstås, det må
ankomma på Kungl. Maj:t att, där omständigheterna därtill föranleda, med-

gifva undantag från den under i :o) angifna regel; samt

5:0) att hvad sålunda stadgas icke har afseende å de i S och 12 §§ af

lagen den 31 augusti 1907 om stadsplan och tomtindelning berörda fall.

Jämlikt nådigt bref till domänstyrelsen den 24 sistlidna april har Kungl.

Maj:t godkänt detta Riksdagens beslut, hvilket kungl. styrelsen får Eder till

kännedom härigenom meddela.

Stockholm den 17 juli igo8.

Beslut af allmännare intresse.

Om hushållningsplaners upprättande gemensamt för flera hem-

mansskogar i Lappmarken. Vid föredragning den 31 juli igo8 af Mo
och Domsjö aktiebolags hemställan i detta ärende (se denna tidskrifts före-

gående häfte, fackafdelningen sid. 315

—

31Ö) har Kungl. Maj:t, som icke

funnit skäl bifalla Mo och Domsjö aktiebolags framställning, förordnat att

domänstyrelsens två skrifvelser i ämnet jämte Mo och Domsjö aktiebolags

påminnelseskrift skola öfverlämnas till norrländska skogsvårdskommittén för

att tagas i öfvervägande vid fullgörandet af det kommittén lämnade upp-

draget.

Biträdande jägmästares ansökan om rätt att räkna tjänsteår.

Med underdånig skrifvelse den 5 maj 1908 hade domänstyrelsen öfverlämnat

en af And. Holmgren m. fl. bitr. jägmästare i underdånighet gjord framställ-

ning, att Kungl. Maj:t måtte för Riksdagen framlägga förslag om medgifvande

för nuvarande och blifvande biträdande jägmästare, hvilka vinna anställning

såsom jägmästare, att i fråga om rätt till ålderstillägg få räkna sig tillgodo

den tid, hvarunder de innehaft befattning såsom biträdande jägmästare.

Vid föredragning den 4 september 1908 af detta ärende har Kungl.

Maj:t funnit den underdåniga framställningen icke till någon Kungl. Maj:ts

vidare åtgärd föranleda.
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Inskränkning i årets afverkningar å kronskogarna. Domänsty-

relsen har bemyndigat öfverjägmästaren i Luleå distriktet att, med hänsyn

till de tryckta konjunkturerna, af det inom distriktet utsynade auktionsvirket

undantaga 50,000—70,000 träd, hvilka alhså icke anmälas till försäljning

hos länsstyrelsen.

Inom Skellefteå distrikt hafva årets utsyningsbelopp minskats med samman-

lagdt 25,616 kbm. och 45,800 träd, att öfverhållas till ett följande år.

Till öfverjägmästare i Bergslags-, Östra, Västra, Smålands och Södra di-

strikten har domänstyrelsen dessutom den 28 juli igo8 utsändt följande cir-

kulärskrifvelse : »Sedan prisen på virke af olika slag till följd af försämrade

konjunkturer å världsmarknaden nedgått, vill kungl. domänstyrelsen härmed

anmoda Eder föranstalta därom att, därest ej förbättring i virkesprisen åter

inträffar eller säkert är att förvänta, eller den ljusning i de tryckta trävaru-

konjunkturerna, som nu synas komma att inträffa, särskildt beträffande gran,

ej skulle blifva verklighet, afverkning och upphuggning genom skogsförvalt

ningens försorg af sådant gröfre och värdefullare virke, som enligt fastställdt

utsyningsförslag skall försäljas upphugget från allmänna skogar inom Edert

distrikt, väsentligt och i den mån så ske kan med hänsyn till befolkningens

arbetsbehof inskränkes och försäljningen däraf tills vidare inställes.»

Tjänster och förordnanden.

K. Domänstyrelsen. Generaldirektören Fredenberg har företagit tjänste-

resor till Norrbottens och Jämtlands län den 9 juli och till Närke, Västman-

land och Dalarne den 4 sept.

Generaldirektören har åtnjutit semester s/g— i8/g, si/g
—

'/^, och 5/^^
—

12/^^.

Byråchefen Örtenblad har åtnjutit tjänstledighet för handläggning af sär-

skilda ärenden under tiden 3/„—31/^ med förordnande för revisorn Hj. Modigh

att under tiden ^7/^—31/^ uppehålla Örtenblads byråchefsämbete och för ama-

nuensen F. W. Liljeberg att uppehålla Modighs revisorstjänst.

Byråchefen Örtenblad åtnjuter tjänstledighet för handläggning af särskilda

ärenden under oktober månad, med förordnande för notarien K. G. G. Nor-

ling att under tiden uppehålla byråchefsämbetet å 3:dje byrån samt för ama-

nuensen E. Geete att uppehålla Norlings notarietjänst.

Byråchefen Giöbel har åtnjutit semester 2°/^—25/^ och 3/g
—

15/g samt

5/jQ
—

17/jQ med förordnande för notarien G. Schotte att uppehålla byråchefs-

ämbetet under tiden '%—"/?' ^/s—'Vs och 5/^^—17/^^ samt t. f. notarien

A. Mailing ^s/ — 25^^ Amanuensen A. Stahre har uppehållit Schottes nota-

rietjänst '%—"/y, Vs— ^5/g och 5/jo—^7/lo-

Notarien G. Schotte har åtnjutit semester den 3 och 4 juli, 24/^— i/g

samt 7/g
—

19/g, och tjänsteledighet 24/g— 29/g ^^ed amanuensen A. Stahre som

vikarie.

Notarien K. G. G. Norling tjänstledig i9/_,—
i8/g ^q^ amanuensen E.

Geete som vikarie.



SKOGSADMINISTRATIONEN. ' 36

1

Revisorn Hj. Modigh har åtnjutit tjänstledighet '9/^

—

Sj^med amanuensen
F. W. Liljeberg som vikarie.

Byråchefen Örtenblad har åtnjutit semester 24 och 25 augusti, med för-

ordnande för notarien Xorling att uppehålla byråchefsämbetet och för ama-
nuensen Geete att uppehålla Xorlings notarietjänst

Registratorn och aktuarien Hanström har åtnjutit semester ^7/g—3/^ med
amanuensen frih. Ridderstolpe som vikarie.

Såsom amanuens å byrå 3 har förordnats assistenten i Örbyhus revir, e.

jägmästaren Th. Fedeler fr. o. m. ^Vio-

Qäfle—Dala distrikt. Sedan K. ]SIaj:t den 19 juni förordnat öfver-

jägm. i Gäfle—Dala distrikt Vilhelm Teden att under tiden 3/^
— 18/ uppe-

hålla byråchefsämbetet å K. Domänstyrelsens tredje byrå har domänstyrelsen

dels förordnat jägm. i Klotens revir och förestånd, vid Klotens skogsskola

J.
M. Pauli att under tiden förestå öfverjägmästaretjänsten i Gäfle-—Dala

distrikt, dels underläraren vid Klotens skogsskola e. jägm. N. Klein och

e. jägm. B. F. Groth att under tiden fortfarande förestå, Klein Paulis jäg-

mästaretjänst och skolföreståndarebefattning samt Groth Kleins underlärare-

tjänst.

Skellefteå distrikt. Sedan Domänstyrelsen beviljat öfverjägm. i Skellefteå

distrikt friherre T. V. Hermelin, hvilken af Kungl. IMajit förordnats till leda-

mot i Svensk—Rysk—Torneälfskommissionen, tjänstledighet för sagda upp-

drag under tiden ^/g— ^-^
g, har styrelsen förordnat jägm. i Jörns revir K. G.

Borg och e. jägm. Ernst Elfvik att under tiden förestå, Borg öfverjägm.

-

tjänsten och Elfvik jägm.-tjänsten.

Pajala revir. Till jägmästare i Pajala revir har Kungl. Maj:t den ^3/^

utnämnt t. f. jägmästaren i Öfre Byske revir, e. jägm. Jarl Magnus Frick.

Stockholms revir. Till jägmästare i Stockholms revir har Kungl.

]VIaj:t den ^^
g utnämnt och transporterat jägm. i Västerdalarnes revir, t. f.

föreståndaren för statens skogsförsöksanstalt Alexander Maass.

Eksjö revir. Till jägmästaretjänsten i Eksjö revir har af t. f. jägm.

H. Nordenadier ansökan inlämnats direkt till Kungl. Maj:t och har Kungl.

Maj:t den g okt. utnämnt Nordenadier.

Skogsinstitutet. Kungl. Maj:t har den "g förordnat t. f. läraren,

e. jägm. Gustaf Lundberg att tillsvidare under år 1908 uppehålla en extra

lärarebefattning vid Skogsinstitutet med undervisningsskyldighet i skogstekno-

logi, geodesi, forstlig byggnadslära och bokföring.

Domänstyrelsen har uppå ansökan entledigat jur. kand. Herman Falk

från den honom enligt förordnande som extra lärare vid skogsinstitutet ålig-

gande undervisningsskyldighet i nationalekonomi fr. o. m. ^^/lo-

Sistnämnda lärarebefattning sökes af jur. kand. M. Seth.

Tjänstledighet har af Domänstyrelsen beviljats: jägm. i Pajala revir

J.
Frick 23 _— 22

g^ vikarie e. jägm. P. Bergman; jägm. i Öfre Byske revir,

Carlsson ^V^^^^s. vikarie -3/^—24^^ ^ jägm. F. Lindberg, underläraren vid

Klotens skogsskola, e. jägm. N. Klein ^/g

—

^^^/s. vikarie e. jägm. B. F. Groth,

jägm. i Västra Hälsinglands revir J. E. Nilsson ^i/g—3°/^, vikarie e. jägm.

Arvid iSIodin, förestånd, vid Bispgårdens skogsskola And. Holmgren för of-

fentligt uppdrag 9/s

—

Vq- vikarie e. jägm. R. Lindahl, jägm. i Norra Lyck-

sele revir F. von Sydow för offentligt uppdrag ^^/s
—^°/g, vikarie e. jägm.

H. Sjöberg, jägm. i Arjepluogs revir G. Tjäder ^^/s—"/q, vikarie e. jägm.
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N. Almlöf, jägm. i Västra Jämtlands revir K. Malmgren ^Ys
—

^Vs» vikarie

e. jägm. F. Aminoff, jägm. i Enköpings revir Blombergsson ^^/g— ^°/io> vikarie

e. jägm. Th. Fedeler, jägm. i Örebro revir G. Ericsson ^Vg^^^/g» vikarie

e. jägm. H. Stuart, jägm. i Älfdals revir O. Petersson ^°/g—9/^^^, vikarie

e. jägm. N. Lundgren, jägm. i Ombergs revir och föreståndaren vid Ombergs
skogsskola H. Westberg ^/g

—

^'^1^, vikarie underläraren, e. jägm. J. Dahlgren,

hvars underläraretjänst upperhålles af e. jägm. E. Wadstein, jägm. i Junsele

revir Wedholm ^g— ^^/g- vikarie e. jägm. M. Estberg., jägm. i Gästriklands

revir Landberg ^/g

—

^^Iq, vikarie e. jägm. K. Martin; jägm. i Kalmar revir

Nauckhoff ^5/^

—

'Vid vikarie e. jägm. B. Aschan; jägm. i Tivedens revir

A. W. Schmidt ^7/9 ~''/io> vikarie e. jägm. A. Blomberg, t. f. jägm. i Ble-

kinge—Åhus revir Lundholm ^/lo
—

^Vi?» vikarie e. jägm. E. Ödman; jägm.

i Malmöhus revir von Schönberg ^4/^^

—

'^^j^, vikarie e. jägm. S. Lund-

berg; jägm. i Västerås revir Fåhraeus ^5/io— ^°/io> vik. e. jägm. G. Rehlin;

Kungl. Maj:t har beviljat jägm. i Öfre Byske revir C. A. Carlsson tjänst-

ledighet pä grund af sjukdom under tiden ^s/s 1908— 3°/^ 1909 samt för-

ordnat extra jägmästaren O. Engströmer att under tiden uppehålla nämnda
jägmästartjänst. I Västerdalarnes revir uppehälles jägmästaretjänsten under

vakansen af t. f. jägm. Gösta Englund. Följande tjänstledigheter äro vidare

beviljade: jägm. i Österdalarnes revir Timberg ^^lo— ^°/ii» vik. e. jägm. O. Koll-

berg; jägm. i Granviks revir Barthelson ^5/^^—^Vic "^^k- ^- Wigelius; jägm.

i Tivedens revir Schmidt "/n,— ^Vic ^'^^- ^- Jägm. A. Blomberg; jägm. i

Örebro revir Ericsson ^'^/g—^^/12, vik. e. jägm. Stuart enl. Kungl. bref ^^gi
jägm. i Ölands revir Welander '/jq—^Vic ^^^- ^- j^gm. A. C. Linde enl.

Kungl. bref V^^.

Till aflönade assistenter har domänstyrelsen förordnat: e. jägm. Einar

Hammarstrand vid skogsinstitutets praktiska öfningar ^Y^
—si/g samt i Sorsele

eller annat revir, som af öfverjägmästaren anvisas ^/g
—^i/j^,

e. jägm. Einar

Ödman i Tjusts revir, e. jägm. Nils Björkman i Södra Lycksele revir, ^/^q—
^Vi2> 6- jågm. Edvard Lundberg i Burträsks revir ^/g—^^/i2, e. jägm. K. G.

Wahlgren i Bodens revir 9/^^— 31/12, e. jägm. Uno Danielsson i Tjusts revir

/ 10 /l2-

Till assistenter har domänstyrelsen förordnat: e. jägm. O. H. Lundborg

i Örebro revir, e. jägm. A. Wigelius hos öfverjägm. i Västra distriktet, e. jägm.

Torsten Larsson hos öfverjägm. i Mellersta Norrlands distrikt.

Till extra jägmästare har domänstyrelsen förordnat utex. skogseleverna

Olof Henrik Lundborg inom Bergslagsdistriktet, Frans August Berggren inom
Östra distriktet, Ernst Teodor Jansson inom Västra distriktet.

Till extra jägmästare inom Gäfle—Dala distrikt har transporterats och

förordnats e. jägm. i Bergslagsdistriktet Hugo Alexander Wolff.

Till sakkunnig hos bankaktiebolaget Stockholm — Öfre Norrland
har antagits förutvarande skogschefen hos Mo och Domsjö aktiebolag, jäg-

mästaren Nils G. Ringstrand.

nu skogschef hos Uddeholms aktiebolag har antagits e. jägmästaren

Henrik Petterson.
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Smärre meddelanden från in= och utlandet.

Protokoll, fördt vid möte med skogsstatstjänstemän från de syd=
liga distrikten i Jönköping den 12 och 13 juni 1908.

Närvarande vid mötet herrar öfverjägmästama C. F. E. Baer, C, G.

Barthelson, C. A. F. Gyllenkrok, U. Wallmo och J. H. Wermelin; jägmästarna

och skogsskoleföreståndarna J. M. Pauli, C M. Stenberg och C. G. H. West-

berg; e. jägmästaren och skogsskoleföreståndaren J- E. Xilsson; jägmästarna

N. H. Berggren, E. R. Björklund, C. G. H. Cederbaum, C. B. ChristofFersson,

I Fåhrceus, A. F. Kindstrand, E. A. Malmborg, P. F. O. Petersson, C. G.

Ramstedt, E. M. v. Schantz, C. O. W. v. Schönberg, P. O. Welander och F.

E. Witt; sekreteraren i skogsvårdsföreningen e. jägmästaren G. V. Schotte;

t f. jägmästaren E. V. E. Angeldorff, biträdande jägmästarna C. J. O. Carlsson

och T- S. Lindner; skogstaxatorerna, e. jägmästarna H. S. Dahlberg och G.

A. Veländer samt länsjägmästarna, e. jägmästarna A. R. Blomberg och O.

R. Liibeck.

Till ordförande för mötet utsågs öfverjägmästaren C. A. F. Gyllenkrok

och till sekreterare jägmästaren F. E. Witt.

Med anledning af det underdåniga betänkande, som afgifvits af den af

Kungl. Maj:t den 5 okt. IQ02 tillsatta kommittén rörande reglering af löne-

förhållanden m. m. vid skogsstaten och de allmänna skogsläroverken beslöt

mötet göra följande uttalanden:

Mötet instämmer uti de af kommitterade framställda förslagen

att, med ändring af hvad för närvarande gäller, måtte åt öfverjägmästare

öfverlämnas att pröfva och afgöra

frågor om fastställelse af utsyningsförslag inom de fem sydligaste öfver-

jägmästaredistrikten, därest dylikt förslag icke innefattar väsentlig afvikelse

från gällande hushållningsplan

;

förslag i fråga om upplåtelser af grässlåtter, odlingslägenheter och mul-

bete samt torf- och grustäkt med mera dylikt, där förslaget afser allenast

fortsatt tillämpning af förut träffad anordning;

sådana frågor om sättet för försäljning af virke eller för upplåtelse af

grässlåtter m. m., hvilkas afgörande påkallas i sammanhang med beslut i

nyssnämnda ärenden;

frågor om utarrendering af torp, lägenheter och smärre hemman, som
skola för skogsväsendets räkning upplåtas på arrende;
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och vill mötet som sin åsikt uttala, att till smärre hemman böra räknas

sådana, hvars årliga arrendesumma ej öfverstiger 300 kronor.

Rörande frågor om anstånd utöfver bestämd tid med afforsling af för-

saldt virke från allmän skog så, då i alla händelser öfverjägmästarens beslut

häruti måste vara beroende af det yttrande, som afgifves af den med de lo-

kala förhållandena mera förtrogne revirförvaltaren, och då frågans hastiga

afgörande utan onödig omgång i många fall kan vara af stor betydelse för

virkesköparen, anser mötet, att åt jägmästaren bör lämnas rätt att ensam af-

göra dylika frågor.

Då fastställd syn bestämt, att virke för byggnadsarbeten skall uttagas

från ett boställes skog, torde skogsmyndigheten ej kunna neka begärd ut-

syning af dylikt virke, äfven om tillgång därtill ej finnes å löpande indel-

ningsperiod. Mötet anser därför, att ansökningar om utsyning af virke från

bostadsboställes skog för byggnadsarbete, hvarom vid laga syn eller besikt-

ning förordnats, i hvarje fall böra få afgöras af öfverjägmästaren.

I likhet med hvad kommitterade föreslagit anser mötet, att frågor om
tjänstledighet för jägmästare under högst 2 månader årligen må kunna af-

göras af öfverjägmästaren, därest särskild kostnad därigenom ej tillskyndas

statsverket, dock anser mötet, att detta blott må få äga rum, därest lämpbg
vikarie finnes att tillgå inom distriktet.

Då det i många fall kan inträffa, att en revirförvaltare önskar ledighet

under några dagar för bevistande af skogsmöte eller för annan enskild ange-

lägenhet, utan att kunna för rimlig kostnad anskaffa vikarie, anser mötet att

öfverjägmästaren må kunna medgifva jägmästaren rätt att under sammanlagdt

14 dagar årligen med bibehållen tjänstgöringsskyldighet vistas utom reviret^

då sådant utan olägenhet för förvaltningen kan ske.

Vidare anser mötet, i likhet med kommitterade, att åt öfverjägmästaren

bör öfverlämnas att pröfva ooh afgöra frågor om tjänstledighet

för revirassistent utöfver den tid, för hvilken jägmästare äger bevilja

ledighet, dock icke för mera än tre månader,

för öfverjägmästareassistent och annan extra jägmästare under tid, ej

öfverstigande tre månader, samt

för skogsbetjänt utöfver den mindre ledighet, som må af jägmästare

meddelas; äfvensom

frågor om förordnande af vikarie för befattningshafvande, åt hvilken öf-

verjägmästare beviljar ledighet.

Rörande af kommitterade föreslagen förenkling i utskrifvande af instru-

ment öfver ekonomiska besiktningar och syner anser mötet, att, då hädan-

efter afskrifningen af dessa instrument torde böra ombesörjas vid öfverjäg-

mästareexpeditionerna, där renskrifningen sker med maskin, från hvilken flera

exemplar samtidigt kunna erhållas, arrendatorer och brukare böra erhålla

fullständiga afskrifter af dylika handlingar, synnerligast som detta torde vara

nödvändigt i många fall, då klagomål kunna ifrågkomma;

och uttalar mötet i sammanhang härmed som sin åsikt, att det bör

åligga jägmästaren att insända protokoll vid ekonomiska besiktningar och

syner å hemman och lägenheter, som genom skogsförvaltningen utarrenderas,

till öfverjägmästareexpeditionen för renskrifning i nödigt antal exemplar, att

tillställas vederbörande.

Mötet instämmer uti de af kommitterade å sid. 182— 190 af dess under-
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dåniga betänkande framlagda förslagen till förenklingar i arbetssättet m. m.,

dock anser mötet

att det är tillräckligt, att öfverjägmästarnas resejournaler hädanefter som
hittills insändas till Kungl. Domänstyrelsen en gång årligen; samt

att, sedan den nu föreskrifna jägmästarens kvartalsrapport borttagits,

resejournalens namn bör ändras till »rapport och resejournal», och denna,

som fortfarande bör aflämnas för hvarje kvartal, fullständigas med anteck-

ningar rörande vidtagna och erforderliga åtgärder m. m.

Mötet instämmer uti kommitterades hemställan, att, med ändring af nu
nu gällande bestämmelser i ämnet, ersättning för skogsstatens bestyr med
skogsskötsel å vissa ecklesiastika boställen och härdssallmänningar måtte

tillgodoföras statsverket genom årlig afgift i förhållande till skogens areal.

Då mötet ej kan finna, att kommitterades förslag rörande upphäfvande

af jägmästarens befattning med uppbärande af s. k. underhandsförsäljnings-

medel innebär någon förenkling, utan fastmer i många fall torde innebära

ett försvårande af likvideringen i de trakter, där poststationer förekomma
glest, vill mötet som sin åsikt uttala, att de nu gällande bestämmelserna rö-

rande underhandsförsäljning böra bibehållas, dock med tillägg och förändring:

att där försäljning samtidigt sker till flera personer, dessa må kunna
uppföras å endast en större blankett, därå samtliga kunna teckna sina kvitton;

att blankettböckerna konstrueras så, att de nu föreskrifna a-, b och c-

blanketterna medelst användande af själfkopiering utskrifvas på en gång;

att jägmästare må äga rätt att under hand försälja i en post till i,ooo

kronors värde, samt

att öfverjägmästaren må äga rätt att pröfva anbud intill belopp ej öf-

verstigande 5,000 kronor.

Många af de i mötet deltagande hade nämligen gjort den erfarenheten,

att nu gällande gränsvärden i praktiskt hänseende visat sig vara allt för låga,

och under sådana förhållanden torde det vara med Kronans fördel mera för-

enligt, att dylika smärre skogsförsäljningar anförtros åt den lokala förvalt-

ningen.

§ 2.

Med anledning af det betänkande angående ändamålsenligt ordnande af

skogsundervisningen, som därtill utsedde sakkunnige afgifvit, får mötet göra

följande uttalanden:

Hvad angår den utaf de sakkunniga föreslagna ändringen i bestämmel-

serna för vinnande af inträde vid skogshögskolan, anser mötet att uti det

häruti framställda förslaget alldeles för liten hänsyn tagits till de blifvande

skogsmannens praktiska utbildning. Då det dock är af största vikt för den,

som skall blifva arbetsledare att i grund förstå, hvad han kan fordra af ar-

betaren, och dylik kunskap endast kan förvärfvas genom eget deltagande

uti alla de arbeten, som kunna komma i fråga, anser mötet att den nu va-

rande ett-åriga förberedande kursen vid Kloten eller Omberg ingalunda är

för lång; då vidare mötesdeltagarnas erfarenheter ginge ut på, att den un-

dervisning, som hittills meddelats vid nämnda skolor, varit särdeles lämpad

för utbildande af praktiska skogsmän, så vill mötet som sin åsikt uttala, att

dessa förberedande skolor böra bibehållas, men reformeras därhän, att ett

intimare samarbete mellan dem och skogshögskolan kommer till stånd, samt



366 s:märre meddelanden från in- och utlandet.

att genom ökade lärarekrafter, speciellt i byggnadskonst, lärotiden ytterligare

kommer att utnyttjas.

Mötet anser, att hvarken bibehållandet af den så kallade lägre kursen

vid skogsinstitutet eller inrättandet af ett mycket dyrbart skogsläroverk vid

Kloten, på sätt de sakkunniga för skogsundervisningens ordnande föreslagit,

är behöfligt, ej heller kunde vara i stånd att lämna den utbildning, som

erfordras för den skogsförvaltning, som de sakkunniga afsett; men då mötet

håller före, att en fortsättningskurs till våra nuvarande skogsskolor otvifvel-

aktigt skulle i sin mån bidraga till utbildningen af den personal, som be-

höfves att biträda vid skötseln af landets skogstillgångar, så föreslår mötet,

att för den skull anordnas tvenne fortsättningsskolor, en för norra landet

och en för södra, där personer, som med goda betyg genomgått ett-årig kurs

vid skogsskola, kunna erhålla ytterligare omkring ett-årig teoretisk och prak-

tisk utbildning. Sådana fortsättningsskolor kunna utan afsevärd kostnad för

statsverket anordnas å ett par i statsverkets ägo befintliga bruks- eller andra

egendomar.

Rörande de kompetensfordringar, som böra uppställas för rektoratet vid

den föreslagna skogshögskolan, håller mötet före, att till chef för den läro-

anstalt, som till sin uppgift har att förse landet med såväl teoretiskt som ock

framför allt praktiskt dugliga skogstjänstemän och skogsförvaltare, endast den

är lämpad, som genom sin egen utbildning vtmnit insikt och erfarenhet inom

de områden, där summan af skogshögskolans undervisning skall utnyttjas,

hvadan mötet anser, att till skogshögskolans rektor må kunna utses endast

den af dess lärare, som själf genomgått skogshögskolan samt därefter haft

själfständig skogsförvaltning.

Rörande den myndighet, under hvilken skogsundervisningen skall sor-

tera, så instämmer mötet uti det förslag, som häruti framställts af de sak-

kunnigas majoritet, eller att en särskild skolstyrelse bör inrättas, men då

skogshögskolans förnämsta uppgift dock alltid måste blifva utbildande af tjänste-

män för Statens skogsförvaltning, anser mötet, att statsskogsintresset bör be-

redas berättigad! inflytande uti denna styrelse. ]\Iötet vill därför föreslå, att

den blifvande skolstyrelsen må sammansättas så, att chefen för Kungl. Do-

mänstyrelsen skall vara dess ordförande, samt af dess öfriga 4 ledamöter

minst 2 skola vara inspekterande eller förvaltande skogsstatstjänstemän, och

anser mötet dessutom, att af de öfriga 2 ledamöterna en bör äga pedagogisk

erfarenhet.

Mötet vill dessutom som sin åsikt uttala, att de till undervisningen an-

slagna skogarna ej böra ställas under skolstyrelsens förvaltning utan fortfarande

stå under Kungl. Domänstyrelsen med bibehållande af vederbörande öfver-

jägmästare som inspektör.

Till slut vill mötet som sin åsikt uttala, att skogsteknologi är ett så

ytterst viktigt ämne, att däruti en ordinarie professur bör inrättas.

§ 3.

Ät mötets ordförande, herr öfverjägmästaren m. m. C. A. F. Gyllenkrok

uppdrogs att justera protokollet.

Jönköping som ofvan

Justeras

:

Fredr. Witt.

C. A. F. Gvlle?ikrok.
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Några betygssifFror från årets ansökningar till de förberedande

skogsskolorna Omberg och Kloten.

Skogsinstitutets lärarekollegium har nyligen fullgjort det maktpåliggande

värfvet att antaga nya elever till de förberedande skogsskolorna. För att

i någon mån belysa de faktiska förhållanden, som nu råda beträffande antag-

ningen af elever, anföras här några betygssiffror.

Enligt gällande bestämmelser kunna endast 22 elever antagas. Antalet

ansökningar var i år 81. I de fyra realämnena matematik, fysik, kemi och

biologi, vid hvilka hufvudvikten lägges vid bedömande af sökandenas teo-

retiska betyg, hade — då betyget »godkänd» sättes lika med i och högsta

betyget »berömlig^^ lika med 3 — 23 sökande S och däröfver direkt i

studentexamen. Genom kompletteringar, vare sig till mogenhetsexamen eller

genom akademiska tentamina företedde, 13 sökande en betygssumma af \2

eller däröfver, 11 sökande mellan 11 och 12, samt 11 sökande mellan 10

och II. I allt företedde 40 sökande en betygsssumma af i o eller däröfver

i förenämnda ämnen, och 27 sökande 11 och däröfver. Om man vid an-

tagandet af elever utginge enbart från dessa betyg, skulle i alla händelser

5 af dem, som företett 3 »berömlig» och ett »med beröm godkänd» måst ute-

stängas. Nu säger gällande stadgar: »Aro sökandena flera än som kunna

mottagas, utväljas de som hafva de bästa vitsorden om kunskaper och i öfrigt

befinnas lämpligast.» »Lämpligheten» för skogsmannabanan ådagalägges af

sökandena genom praktik hos någon välkänd skogligt utbildad fackman och

genom att förete intyg om färdighet, som göra honom lämpad för skogs-

mannayrket. Dessa intyg lida af stor brist på enhetlighet, hvarför lärare-

kollegiet måste inom vissa gränser fästa vikt vid längden af den vitsordade

praktiken. Häraf har blifvit en följd, att praktikens längd med den stigande

konkurrensen ökats, hvilket naturligtvis äfven orsakats däraf, att utestängda

sökande i regel återkomma påföljande år eller ännu oftare,, till dess den

fastställda åldersgränsen lägger hinder i vägen. Sålunda hade af årets sö-

kande 3 1 stycken en väl vitsordad praktik öfver ett år, och 1 1 stycken

öfver 2 år.

Slutligen må nämnas, att för de i år antagna 22 eleverna, var betyg-

summan i de fyra realämnena i medeltal nära 1 1 ^
., och praktikens längd

i medeltal i det allra närmaste 1 V 2 år.
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Skogsinstitutet. Till elever vid skogsinstitutets högre kurs hafva efter genom-

gången kurs vid Ombergs eller Klotens skola antagits: F. Barnekow, C. E. Barth,

K. Bergman, C. A. Danielsson, D. De Geer, B. Faxén, N. P. Fornander, A. Hagman,

S. Hallin, A. L. Holmgren, G. Lamprecht, I. Lindeberg, K. Undell, K. F. Mellqvist.

E. A:son Nyblom, B. Nylén, G. Rabenius, A. Rydbeck, J. Söderström, G. Tilländer,

R. Tjernberg, R. Wahlström och E. G. Wiström.

Ombergs och Klotens skogsslcolor. Af 80 inträdessökande hafva af Skogs-

institutets lärarekollegium antagits till elever: Vid Ombergs skogsskola: Bure Holm-

bäck, Östersund, Hj. Linden, Norrköping, Gustaf E. Lindqvist, Arvidsjaur, Seth D.

Olsson, Stockholm, Bror Rossander, Boda, August Skoog, Leksand, C. Smedberg,

Malmö, Josef A. Södergrann, Uppsala, Gustaf Westermark, Arjepluog, och Erik A.

Westman, Själevad.

Vid Klotens skogsskola: Erik Busck, Jönköping, W. Dixen, Örebro, Erik Hall-

ström, Stockholm, Knut Hammarström, Södertelje, S. H. Lindner, Stockholm, Krister

Ljunggren. Hagfors, Nils Lundborg, Stockholm, Martin Maguevill, Grangärde, Georg

Nordfors, Uppsalanäs, Waldemar Sjögreen, Hjärsås, Malte Thees, Ystad, och Gunnar

Wärn, Sundsvall.

Förenta Staternas kronoskogar omfatta enUgt en redogörelse af Hubert A.

Smith i augustihäftet för i fjol af »National Geographical Magazine» något öfver

60,000,000 hektar (hela Sveriges ytinnehåll är c. 45 mill. hektar), oberäknadt de om-

råden Unionen äger inom Fihppinerna och Havs^ai. Ända till de senaste åren ha de

gifvit föga afkastning, men med hvart år stiger där, som hos oss, värdet och in-

komsten af statsskogarna. Det förvaltningsår, som slöt den 30 juni 1904, var netto-

vinsten 228,000 kr. medan den förvaltningsåret 1906—07 stigit till c. 6 mill. kr.

G. A.



SKOGSVÄKDSSTYRELSENS TIDSKRIFT, I908. H. II. FACKUPPSATSER.

Från Skogsvårdsföreningens diskussionsafton

den 5 november i9o8.

Referat af förliaiidliiigania.

Föreningens ordförande, grefve Fr. Wachtmeisier hälsade de närvarande

välkomna och uttryckte sin glädje öfver att styrelsens kallelse till diskussions-

afton så mangrant hörsammats. i^Mötet var besökt af öfver 200 medlemmar).
Härefter inledde byråchefen Th. cJ/^v/Z-Zr?^/ dagens diskussionsämne: Skogs-

undervisningens ändamålsenliga ordnande, närmast med anledning af

domänstyrelsens yttrande i ärendet. Han refererade först domänstyrelsens ytt-

rande i den förevarande frågan, förut infördt i denna tidskrifts fackupplaga

1908, sid. 325—356-
Talaren hade funnit den af domänstyrelsen föreslagna fortsättningskursen

efter genomgången skogsskola praktisk. Hade egen erfarenhet från verksam-

het vid skogsskola om att åtskilliga bland skogslärlingarna hade förutsättningar

för och sträfvade efter ytterligare utbildning. Omnämnde exempel på att

personer, som utgått från skogsskola, befordrats till faktorer och inspektörer

och t. o. m. till skogsförvaltare. Sådan befordran möjliggjordes ej genom
den bildningsnivå, som skogsskolekursen bibringade, utan genom en själfför-

värfvad bättre underbyggnad genom vaket aktgifvande på naturen och ener-

giskt bedrifna själfstudier. Understöddes denna sträfvan efter högre ut-

bildning från det allmännas sida, hade man rätt att förvänta, att ett större

antal värdefulla krafter ur skogslärlingarnas led skulle tillgodoföras de mera
kräfvande skogsarbetena. Domänstyrelsen hade genom skogsskolans fortsätt-

ningskurs slagit en brygga mellan skogsskolan och skogshögskolan. Män
med särskildt god och stor praktisk underbyggnad skulle kanske tillföljd däraf

komma att genomgå skogshögskolan i afsevärdt antal.

Den som gått igenom större delen af ett läroverk, men ej tagit studentexamen

finge genom fortsatta studier förvärfva sig rätt till inträde i skogshögskolan.

Den riktning för undervisningsfrågans lösning, domänstyrelsen valt, vore

särdeles lycklig, då den erbjöd möjligheter att samla alla goda krafter på
skogshushållningens område. Slöt med en maning till sammanslutning kring

domänstyrelsens förslag.

Ofverjägmästare Wall/no, som först samma dag med intresse tagit del af

domänstyrelsens utlåtande, tog fasta på inledarens sista ord att gå enigt och

samverkande till målet. Han ville till stor del instämma med domänstyrelsens

utlåtande, då detta ej strede så mycket mot hans reservation. Då nu domän-
styrelsen själf gått med på en särskild styrelse under villkor, att demonstra-

tionsskogarna stå under domänstyrelsen, ville äfven han ej sätta sig emot en

sådan styrelse, då genom anordningen med skogarna det viktigaste skälet mot
särskild styrelse bortfallit. Fortfarande kunde han dock ej se fördelen af en

särstyrelse, men då vinden blåser för en sådan, så vore det bäst låta den

blåsa ut, och ville talaren böja sig för den nordliga vinden som blåste ute.

Skogsvårdsföreningens Tidskri/t igoS. Fackuppsatser. 3,
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Ännu mera tveksam än beträffande styrelsen stode talaren inför frågan

om den praktiska kursen. Efter mötena i somras i Jönköping m. fl. ställen

började han luta åt att bibehålla skogsskolorna. Talaren ville därför biträda

en stor majoritets inom skogsstaten åsikt att de förberedande skogsskolorna

bibehållas. Dock borde rektor vid högskolan vara inspektor för desamma
för att kunna förhindra onödig dubbelläsning. Genom bibehållandet af de

förberedande skogsskolorna kunde också den teoretiska undervisningen vid hög-

skolan förlängas med en månad årligen. Äfven om det ej blefve i enhetens

tecken, ville talaren således ställa sig på reservanternas i domänstyrelsen sida.

Vidare vore talaren mycket tveksam gentemot domänstyrelsens förslag

att medgifva inträde vid högskolan för icke studenter. Förslaget omkuUkas-

tade allt, hvad man hittills tänkt sig såsom grunden för en högskola och för

befattningars erhållande. Studentexamen vore ju en mogenhetsexamen, som
gåfve kompetens för utbildning för det praktiska lifvet och hade såsom sådan

århundrades prejudikat. Vinden blåser emellertid i riktning att släppa fram

förmågorna, och då ville ej talaren ställa sig i vägen härför. Det vore bättre

för skogarna, att allmogesonen kan genom sitt goda hufvud och energi arbeta

sig fram än att den utexaminerade realskoleeleven skulle efter i-årig kurs

kunna komma att förvalta skogar.

Talaren betonade vidare, att skogvaktarna voro ovanligt präktigt folk

och hade god utbildning. Emellertid kunde en fortsättningsskola aldrig skada,

om statsverket ville bekosta den.

Talaren hade afstått från att yttra sig vid mötet i våras, men ville nu

ingå i svaromål.

Lektor Starbäck hade citerat byråchefen af Zelléns utredning om en

tänkbar afkastning af Sveriges skogar med 54 mill. kbm. samt tillagt, att

han ej trodde att vid mötet vore platsen att tvista om, hvad som vore lämp-

ligt att citera eller ej. Följden hade dock strax visat sig. Så snart betän-

kandet kom ut, stod i en tidning att läsa: »Ingen fara med vår ställning

som virkesproducerande och virkesexporterande nation.» Detta bevisade väl

faran af en siffra, som vore alldeles omöjlig att uppnå. — Lektor Starbäck

hade i en not särskildt klandrat talaren, att han ensam från skolföreståndarna

begärt vissa upplysningar. Talaren hade emellertid kommit att tänka på en

dylik förfrågan så sent, att kommittén, hvars arbeten voro långt framskridna,

ej kunnat utsända sådana frågor.

Bvrärlicfen Öiieiiblad. Den föregående talaren gjorde skillnad mellan å

ena sidan allmogemän, som gått genom skogsskola, och å andra sidan personer,

som genomgått del af läroverk. Sådan skillnad behöfde ej göras Båda kunde

gå samma väg, fastän de senare ginge fram pä kortare tid.

Beträffande den omnämnda höga produktionssiffran, trodde talaren, att man
hälst ej borde yttra sig med bestämdhet härom hvarken för eller emot. Ansåg

emellertid ej osannolikt, att man i en framtid skulle komma till en sådan

högre produktion. Föranleddes därtill vid tanken på förefintliga möjligheter

att utveckla skogshushållningens intensitet. Erinrade därvid om den höjning

af sädesproduktionen, som uppdragandet af ändamålsenliga kulturraser inom

sädesodlingen haft till följd. I en framtid kunde vi kanske hafva att arbeta

med utvalda raser äfven af skogsträd. För närvarande kunde emellertid ej

några säkra beräkningar göras om vår skogsproduktion i en framtid. Endast

framtiden själf kunde besvara denna fråga.
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Lektor Starbäck fann sig uppfordrad att redan i debattens början begära
ordet tillföjd af öfverjägmästare Wallmos erinran emot de sakkunnigas ma-
joritets handlingssätt, hvilken erinran bemöttes och vederlades.

Beträffande domänstyrelsens yttrande i undervisningsfrågan, bad talaren

först få gifva uttryck åt sin stora glädje öfver, att så stor del af de sak-

kunnigas förslag godtagits och befunnits värdt att läggas fram till fortsatt

pröfning.

I fråga om skogshögskolan i domänstyrelsens utlåtande erinrades, att

de sakkunniga ifrågasatt öfverbetyg i vissa specialämnen i studentexamen

såsom kompetensvillkor för inträde. Denna bestämmelse hade domänsty-

relsen tagit bort. Detta föranledde emellertid ett behof af omarbetning af

undervisningsplanen vid skogshögskolan. De sakkunniga hade nämligen före-

slagit dessa öfverbetyg för att inbespara en del undervisning vid högskolan

i grundläggande ämnen och sålunda endast i afsikt att på bästa möjliga sätt

utnyttja undervisningstiden. Den invändning, som gjordes häremot genom
hänvisning på det nuvarande stora antalet sökande med utmärkta student-

betyg, vore endast delvis berättigad, då ingen visste, att detta goda för-

hållande skulle komma att bestå äfven framdeles. Det vore dessutom af

vikt, att ynglingarna så tidigt som möjHgt bestämde lefnadsbana och en

specialisering af studierna redan i gymnasiet önskvärd.

Den väsentliga skillnaden mellan domänstyrelsens yttrande och de sak-

kunnigas förslag återfanns vid den väckta frågan om inrättande af ett sär-

skildt skogsläroverk. Erkände vidsyntheten i domänstyrelsens förslag att er-

sätta detta skogsläroverk med en fortsättningskurs efter skogsskolan och fram-

höll därvid särskildt den förtjänsten hos detta förslag, att lärlingen vid skogs-

skolan erbjudits tillfälle att fullfölja sina studier äfven vid skogshögskolan.

Men några erinringar däremot vore likväl att göra.

Man hade sagt, att denna fortsättningskurs skulle blifva så billig vid

jämförelse med skogsläroverket. Påpekade, att frågan gällde två fortsättnings-

skolor, hvardera dragande i årlig kostnad 14,100 kr., tillhopa alltså 28,200

kr., förutom kostnaderna för uppförande och underhåll af byggnader. Dessa

byggnader hade beräknats till 10,000 kronor för hvardera skolan utöfver

kostnaderna för erforderliga byggnader vid skogsskola. Dessa senare kost-

nader kunde talaren ej för tillfället uppskatta, men såg sig likväl förvissad

om, att kostnadsfrågan vid jämförelse mellan förslagen om fortsättningsskolor

och skogsläroverk ej skulle visa sig till fördel för fortsättningsskolorna.

Inför de sakkunnigas majoritet hade emellertid vid behandhngen af

frågan om skogsläroverket det viktigaste varit tillvaron af en realskola och

önskvärdheten af att öppna möjligheter till skogsmannabildning och fram-

komst på skogsmannabanan äfven för de goda krafter, som årligen i så stort

antal gingo ut i lifvet från denna skola. Erinrade om hvilka stora förhopp-

ningar man ställt på denna realskoleexamen. Ville äfven påminna om kungl.

propositionen till 1908 års riksdag om inrättande af mellanskolor mellan

folkskolan och realskolan. Det uppslag, som denna kungl. proposition

innefattade, hade tiden för sig och skulle förvisso snart nog vinna riks-

dagens gehör. Dessa mellanskolor skulle tillföra realskolan en ännu större

betydelse. Vågade man verkligen negligera denna realskola, då man vore

i färd med att ordna skogsundervisningen för en längre framtid?

Om domänstyrelsens förslag om fortsättningskurs vunne gehör, skulle det
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Säkerligen visa sig, att realskoleexamen måste beaktas; och talaren vore

därföre ej afgjord motståndare till detta förslag. Man frågade sig nämligen,

huruvida den, som genomgått realskola och ej hade råd att taga studentexamen

för vidare befordran genom skogshögskolan, skulle tvingas att genomgå skogs-

skola, för att vinna inträde i fortsättningskursen. Vore det ej önskvärdt att

bevilja dessa med realskoleexamen dispens från skogsskolan? Förmodade

detta vara möjHgt, äfvensom att regeringen skulle vid eventuellt upptagande

af domänstyrelsens förevarande förslag tillse, att något stadgande i syfte att

tillvarataga realskoleexamens intresse inflikades. Resultatet blefve kanske,

att flertalet elever i fortsättningskursen härstammade från realskolan.

Det gagn, domänstyrelsen åsyftat med dessa fortsättningskurser, och de

sakkunnigas syfte med skogsläroverket voro i så måtto enahanda, att båda

skulle tillföra såväl enskilda som staten lämpliga ledande arbetskrafter. Do-

mänstyrelsen hade anfört betänkligheter mot den mellanklass af tjänstemän i

skogsstaten, som de sakkunniga tänkt sig erhålla från skogsläroverket. För-

valtningen skulle blifva mera komplicerad, sade man. Kunde ej förstå detta,

då inrättandet af ytterligare en mellanklass tjänstemän ej innebure inrättandet

af ytterligare en instans vid pröfning af förvaltningsärenden, utan endast

vore att betrakta såsom en direkt vinst af lefvande kraft, särskildt lämpad

att omhändertaga vissa arbeten. Domänstyrelsen hade äfven befarat, att

denna mellanklass från skogsläroverket skulle blifva en härd för missnöje

tillföljd däraf, att dessa lägre tjänstemän hade större anspråk på aflöning

än som rimligen kunde uppfyllas. De hade ju i de flesta fall uppvuxit under

mycket gynnsamma lefnadsförhållanden. Ej heller denna invändning kunde

godtagas, då man i vårt dagliga lif såg så många exempel på mellanklass-

aflöningar för män af ifrågavarande ursprung. Hänvisade på de centrala

ämbetsverken, där många tjänstemän aldrig lyckades komma öfver i:sta lönegra-

den. De lägsta tjänstemännen hade mången gång mindre aflöning än betjänte.

Ett yttrande af domänstyrelsen i ifrågavarande sammanhang ansåge ta-

laren olyckligt, nämligen att de extra tjänstemännens antal borde vara afse-

värdt större än de ordinaries. Vid val af ordinarie tjänsteman skulle däri-

genom ett stort antal sökande finnas att välja på. Bättre vore att låta dug-

lighet gifva rask befordran, hvarigenom antalet extra kunde nedbringas. Äf-

ven från en annan s^mpunkt vore detta yttrande mindre lyckligt. Den stora

löneregleringskommittén hade framlagt en princip i fråga om behofvet af extra

tjänstemän, som säkerligen äfven lämpade sig såsom grund för bedömandet

af samma fråga inom skogsstaten nämligen »att extra ordinarie tjänstemän

må endast i mån af yppadt behof antagas.»

Behofvet af extra tjänstemän erkändes af kommittén men ej i större antal

än ordinarie. I den kår talaren tillhörde hade man tvärtom med framgång

arbetat på att i största möjliga utsträckning afskaffa de extra tjänsterna.

Slutade med att påvisa domänstyrelsens tillstyrkan i hufvudsak till de

sakkunnigas förslag om skogshögskola, hvilken enighet innebure en ljus för-

hoppning om framgång för detta förslag.

Forsimäsiare^ Modin. De sakkunniga ha i sitt förslag lagt skolundervis-

ningen på 3 skilda plan med studentexamen, realskoleexamen och. folkskolan som
förutsättningar, nämligen i skogshögskolan, skogsläroverket och skogsskolorna.

* Som talaren framsade sitt anförande efter manuskript har detta inlägg blifvit det

enda, som kunnat fullständigt återgifvas. Red.
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Den sålunda föreslagna mcllanskolan eller skogsläroverket har emellertid

mötts af allmänt ogillande, emedan den genom den knappa lärotid, som till-

mätts, ej skulle komma att motsvara sitt ändamål.

Det har sagts, att läroverket i den form, det fått i kommittéförslaget,

skulle bli till mer skada än gagn för den svenska skogshushållningen och att

den mellanklass af statsijänsteynäu, som därifrån skulle rekryteras, endast skulle

inveckla statens skogsförvaltning utan motsvarande gagn.

Dessa meningar vill jag instämma i och understryka. Kungl. Domän-
styrelsen har också i sitt föreliggande förslag på goda grunder a/styrkt inrät-

tandet af läroverket. Man må hoppas att detta härigenom är aflifvadt! Do-

mänstyrelsen har emellertid ej endast strukit det föreslagna skogsläroverket

utan äfven all skogsutbildning, baserad på realskolan som bottenskola.

Att detta är riktigt kan väl däremot vara tvifvel underkastadt.

Med det säkerligen lyckliga beslutet om inrättandet af realskoleexamen

har ju afsetts att bereda väg till lefnadsbanor med Jnifandsakligen praktiskt

arbete. Hit torde vi äfven få räkna skogsförvaltarens.

Mig förefaller det klart, att man för att kunna utbildas till en skicklig

skogsföiTaltare ej nödvändigtvis behöfver ha aflagt studentexamen.

Obehöfligheten häraf har också domänstyrelsen på sätt och vis erkänt

genom att föreslå anordnande af möjlighet för äfven andra än studenter att

vinna inträde vid högskolan.

Men genom denna anordning har ej anvisats väg till skogsmannens yrke

från aflagd realskoleexamen efter som realskolisten skall ställa sig i led med
folkskolealumnen för att arbeta sig fram till högskolan.

En 15-årig yngling i realläroverkets y.te klass med håg och fallenhet för

skogsmannens yrke, som syftar något högre än till kronojägarens eller faktorns

ställning har enligt det föreliggande förslaget 2 vägar att välja.

r.sta vägen: Studente.xamen efter fyra studieår, då han vid 19 års ålder

står färdig för inträde i skogshögskolans förberedande kurs.

2:dra vägen : Realskolcexamcn efter I studieår för att skaffa sig den all-

mänbildning, som har ansetts erforderUg för den praktiske tjänstemannen —
j års väntan för att vid 19 års ålder få inträde i skogsskola. Dessa år an-

vänder han till praktisk utbildning. — Därefter ett studiår vid skogsskolan. —
Sedan minst ett års praktisk verksamhet. Som han vid denna tid äfven skall

göra sin värnplikt tar detta honom 2 år. — Sedan genomgår han fortsätt-

ningsskolan. — Nu är det 7 år sedan han aflade sin realskoleexamen och han

har ej så friskt minne af denna. Komplettetingen tar honom därför 1 och i

många fall 2 år. Efter 4 å 5 studiiår och 5 praktiska utbildningsår står han

sålunda vid c:a 25 års ålder på samma punkt, där han genom 4 studiår till

studentexamen kunnat stå lo-årig. — Han är i bästa fall 28 eller 2g år,

då han efter genomgången högskolekurs skall träda ut i lifvet och börja

själfständig verksamhet, men han kan också få vänta ett eller annat år på
inträde vid högskolan och står 30-ång vid början af sin bana. Knappast

vågo?i torde välja denna väg!

Det kan ju hända att en och annan energisk och begåfvad folkets son

från folkskolan skulle arbeta sig upp den vägen för att nå ett högre arbets-

plan, än som eljest skulle erbjudas honom, men en väg att från realskolan

skaffa sig en ställning som skogsman är det icke.
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Jag tror f. ö. ej att studenterna på detta sätt skulle få många medtäf-

lare om utrymmet vid högskolan.

Det är sålunda påtagligt att denna ano7-dning icke kommer att — såsom

domänstyrelsen i sitt yttrande vill göra troligt onödiggöra den nuvarande s.

k. lägre knrsen.

Härmed är jag inne på frågan om det berättigade i att låta denna kurs

helt och hållet försvinna. — Förslaget om skogsläroverket som dess ersättare

hoppas jag, som sagdt, få anse aflifvadt. — Men hvarför skall ej kursen be-

hållas och så vidt möjligt förbättras? Bland dem, som till domänstyrelsen

yttrat sig i frågan, ha alla utom lärarekollegiet vid skogsinsitutet uttalat sig

för att högskolan måtte få stå som ensam utbildningsanstalt för skogsförval-

tare i såväl statslig som enskild tjänst

Men härvid ha endast skogsstatstjänstemän yttrat sig. Angående en läro-

kurs, afsedd för utbildande af skogsmän i privat tjänst böra äfven åt privata

skogsägarnas och ledande skogsmännens röster höras och i detta afseende af

vederbörande statsmakter mer beaktas än de förras. ^

Vi äro alla ense om att den praktiske skogsförvaltaren behöfver en viss

grad af teoretisk fackiithildning. Först och främst tillräcklig för att han skall

kunna tillgodogöra sig de rön och förstå att riktigt tillämpa de metoder, som
vetenskapligt göras och anvisas för den rationella skogshushållningen och för

att ha förstånd om och intresse för nödvändigheten och nyttan af vetenskaplig

medverkati. — Han skall kunna för de skogar han förvaltar nyttiggöra vetenska-

pens landvinningar inom skogshushållningen. -- Detta är ett oeftergifligt villkor.

Men detta mål — som ej fordrar, att han själf skall vara vetenskaps-

man — kan nås med en kortare lärokurs, än den föreslagna skogshögskolans

och med realskoleexamens förkunskaper.

Den enskilde skogsägaren måste sätta andra fordringar på rent praktisk

förmåga hos sina skogsförvaltare än hvad staten behöfver. — Äfven därför

är det lämpligt att skilda kurser anordnas med hänsyn till de olika krafven

hos staten och den enskilde såsom arbetsgifvare.

Staten behöfver köpa examensmeriter såsom garanti för dess tjänstemäns

duglighet. — Den enskilde arbetsgifvaren ställer på visst sätt större anspråk

på sina tjänstemän, men han anser det piaktiska lifvets utgallring af ledande

förm.ågor vara lämpligare än c.xamensmeritcrnas.

Då det ej torde kunna förnekas, att en skoglig fackutbildning kan

grundas på realskoleexamen och då det kanske äfven lämnas obestridt, att de

praktiska begåfningarna lika ofta äro att söka bland realskolisterna som hos

studenterna, sä måste det äfven anses orätt och obefogadt att borttaga den

möjlighet till utbildning för skogsmannens yrke, som nu finnes för den som
aflagt realskcleexamen. Jag tror ej att lägre kursen hittills gifvit fog för ett

påstånnde att ej dugliga skogsmän kunna erhållas på den vägen 1'^

' I detta sammanhang kan ju erinras hvad som står att läsa i kommittébetänkandet

sid. 127.

Där står: »En jämförelse mellan siffrorna för den äskade nyanskaffningen för fast

anställning af personer, som genomgått högre kurser och sädana som erhållit lägre kursens

utbildning är af ej så ringa intresse. Den visar, att, då af de förra erfordras 1 1 personer,

af de senare begäras 34. Dessa siffror torde utgöra ett talande bevis för, att de från lägre

kursen utgångna tillvunnit sig allmänhetens förtroende vid utförandet af de skogliga upp-

drag, som anförtrotts dem.»
' Här vill jag återigen hänvisa till kommittébetänkandet, som på sid. 128 talar om

det förtroende, som lägre-kursarna vetat att tillvinna sig.
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Att låta lägre kursen försriiuia är sålunda oklokt och orätt med hänsyn
både till arbetsgifvarna och till de skogsmannaämnen, som rekrytera densamma.

Jag sade att erfarenheten af lägre kursen ej berättigar afsikten att låta

den försvinna, men däremot har erfarenheten visat att kursen behöfver i

någon mån utvidgas och omläggas.

Hvad slutligen angår lärokursens förläggnings så vill jag endast hänvisa

till de sakkunnigas motiv för förläggandet af högskolan till Siockholms närhet.

— Jag kan ej finna annat än att dessa motiv gälla äfven en lärokurs, afsedd

att utbilda förvaltare för de enskildas skogar.

INIig synes det sålunda naturligt att vid den föreslagna högskolan bibe-

hålla den nuvarande s. k. lägre kursen, men med nödig utvidgning och om-
läggning i läroplanen, dock såsom en fristående anstalt med så långt som möj-

ligt egna lärarekrafter. Den konfusion, hvarom de sakkunniga tala, är här
— nämligen för undervisningen — skadligare än sedan i det praktiska lifvet.

Jag har ej något att anmärka mot den ifrågasatta fortsättningskursen efter

skogsskolan för utbildande af — enligt domänstyrelsens yttrande — skogs-

rättare, öfverskogvaktare, faktorer och inspektörer. •— Visserligen har ej förut

försports något missnöje med den utbildning, som redan erhålles i skogssko-

lorna — var god jämför öfverjägm. Wallmos uttalanden härom i hans reserva-

tion — så att frågan borde väl ej kunna anses vara så aktuell, men denna
skola kommer säkerligen att bli till stor nytta och torde kunna inrättas med
de besparingar, som göras genom att behålla lägre kursen vid skogshögsko-

lan i stället för att inrätta ett läroverk vid Kloten. Härigenom komma dessa

sparade medel helt säkert till god användning. Men denna anordning utgör

ingen orsak till att ej realskoleexamen fortfarande som hittills får utgöra kom-
petens för särskild skoglig fackutbildning — och några skäl hvarför så ej

skulle få fortfara ha så vidt jag vet ej förebragts.

Att läroanstalternas antal ökas, behöfver ej utgöra orsak till betänklighet.

Genom denna anordning torde kostnaderna för 4 olika skolor ej bli högre

än för tre enligt de sakkunnigas förslag, men skogsägaren har större möjlig-

het att till alla di olikartade befattningar, som skogsförvaltningen erbjuder,

få därför dugliga och särskildt lämpade innehafvare. Detta är naturligtvis

till fromma för skogsskötseln, ty i annat fall ligger alltid fara för handen, att

arbetsgifvaren af sparsamhetsskäl använder hvad utbildningen beträffar för

platsen i fråga undermåliga tjänstemän för att undkomma i samma afseende

öfvermåliga och onödigt dyrbara.

Man bör ej af månhet om att bereda fördelar för dem som utgå från

en högre läroanstalt, förtaga möjligheten till en efter deras förutsättningar

lämpad fackutbildnig för på lägre skolbildningsplan stående dugande skogs-

mannaämnen.

Det praktiska lifvet behöfver dem alla!

Den konkurrens om platser, som kan komma att uppstå emellan dem,

som utgått från en högre läroanstalt och begåfvade och driftiga förmågor

från en lägre tror jag ej skall skada det hela.

Denna »konfusion» torde vara till ofantligt mycket mer gagn än skada

för den svenska skogshushållningen och detta är dock hufvudsaken! —
Jag ansluter mig sålunda hvad lägre kursen beträftar i hufvudsaken till

Jägmästare W. Ekmans förslag härom, sådant detta förslag finnes återgifvet i

tidskriften i Kungl. Domänstyrelsens särskilda yttrande. —
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Generaldirektören Fredenberg. Behofvet af extra tjänstemän inom skogs-

staten vore ej jämförligt med behofvet af dylika tjänstemän i andra kårer.

De gångna åren hade visat, att många af de yngre tjänstemännen öfvergingo

till enskild tjänst efter några års arbete inom skogsstaten. Ej så inom lärare-

kåren. För närvarande funnes ett mycket stort antal extra skogstjänste-

män, men likväl hade i tvenne fall vid ledig ordinarie tjänst i ena fallet en-

dast en och i andra fallet endast två sökande anmält sig. Många öfvergå

ock till det praktiska affärslifvet å andra områden. Det stora antalet extra

tjänstemän vore verkligen behöfligt, om man skulle få sökande till mindre

angenäma platser.

Gentemot lektor Starbäcks yttrande om den ifrågasatta mellanklassen

af skogstjänstemän erinrades, att den mellanklass, domänstyrelsen tänkt

sig genom inrättandet af fortsättningskolorna, ej vore jämförlig med den

af de sakkunniga föreslagna. Enligt de sakkunniga skulle mellanklassens

tjänstemän vara vuxna att handhafva en själfständig mindre skogsförvaltning.

Domänstyrelsen åsyftade att ur fortsättningskolorna erhålla särskildt goda

arbetsledare under skogsförvaltarens uppsigt och kontroll. Genom denna

mellanklass blefve förvaltningen ej mera invecklad. Till följd af sitt ur-

sprung från skogsskola hade gifvetvis denna mellanklass äfven afsevärdt min-

dre löneanspråk än den, man väntade sig från skogsläroverket.

Beträffande frågan om längden af den förberedande kursen för inträde

vid skogsinstitutet, uti hvilken öfverjägmästaren Wallmo ändrat mening och

öfvergått till reservanternas inom domänstyrelsens förslag, ansåg talaren skäl

förefinnas såväl för som emot de föreliggande förslagen och man kunde där-

för stå tveksam. Hade emellertid funnit flera synpunkter tala emot längre

förberedande skolor, då det vore svårt att undvika omtuggning af arbetet

i teori och praktik vid de olika läroanstalterna. Under alla förhållanden

blefve undervisningstiden längre, om den förberedande kursen förlängdes. De
sakkunniga hade vid anpassandet af arbetstiden vid den förberedande kursen

äfven tagit i betraktande, att värnplikten borde kunna fullgöras under studie-

tiden, hvilket vore omöjligt om denna kurs blefve i år i st. för 5Y0 månader.

Bvråchefen Ortenblad. Från tiden såsom skogsskoleföreståndare erinrade

sig talaren att det i skogsskolorna funnits lärlingar, som genomgått flera,

ända till fem klasser vid elementarläroverk. Dessa skötte sig väl och voro

sina kamrater öfverlägsna i svenska, matematik m. fl. ämnen, men svagare i

praktiska arbeten. Så skulle det också bli med de från realskolan utexami-

nerade lärjungarna, som genomginge skogsskolorna.

I öfrigt fann talaren det ej lyckligt att skolstudierna skulle likasom pre-

destinera en person att därefter för hela lifvet tillhöra en viss klass, i detta

fall folkskolans lärjungar underklassen, realskolans en mellanklass och endast

de, som aflagt studentexamen, öfverklassen. Det vore lyckligare att en lär-

junge på ett lägre plan hade utsikt att framdeles, om hans håg låge däråt,

kunde arbeta sig upp på ett högre plan.

Doktor Gi/nnar Andersson. Domän styrelsen utlåtande vore ett synnerligen

tydligt bevis på att det behöfves grundUga och genomgripande föränd-

ringar af den nuvarande skogsundervisningen. Detta framginge för öfrigt icke

blott af domänstyrelsens utlåtande utan äfven af yttrande af framstående

skogsmän vid flera tillfällen. Enigheten härutinnan är fullständig och bör

först framhållas, innan man börjar diskutera de i de flesta fall rätt små
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skiljaktigheter i åsikterna, som ännu föreligga. Beträfifande själfva högskolan
vore dessa rätt små och i vissa fall äfven beroende på missförstående af de
sakkunniga. Talaren nämnde sålunda med anledning af byråchefen Meves'
reservation att det nog alltid varit de sakkunnigas mening att öfverassi-

stenten skulle inhämta resp. assistenters mening vid betygssättning i den för-

beredande kursen, äfven om det kanske ej nog skarpt framhållits i förslaget.

Vidare rådde någon meningsskiljaktighet beträffande fordran på öf-

verbetyg för inträde vid skogsinsitutet. Att sådana dock med den föreslagna

undervisningsplanen vore nästan nödvändiga hade lektor Starbäck nyss visat.

Det vore egentligen blott två frågor som hotat att blåsas upp till strids-

frågor af första rang. Den ena gällde särskild styrelse för undervisnings-

anstalterna. Som emellertid nu Domänstyrelsen gått med på särskild styrelse

för högskolan, bör väl denna fråga anses afgjord, och beträffande de små
meningsskiljaktigheter, som rådde beträffande sammansättning af högskolans
styrelse och vore talaren öfvertygad att K. M:t nog skulle komma tillrätta

med dem.

Enhgt domänstyrelsens förslag skulle visserligen skogsskolorna ej lyda

under den särskilda styrelsen. Det vore kanske bäst om domänstyrelsens för-

slag i detta afseende följdes, och man finge se, huru en särskild styrelse

fungerade och om det vore skäl att sedermera helt öfvergå till sådan.

Beträftande den förberedande kursen, framhöll talaren, att de sakkunniga
upptagit densamma utan större entusiasm. Reservanternas inom domänstyrel-

sen påståenden tarfvade dock vederläggning. Såsom generaldirektör Freden-

berg redan framhållit gällde det huruvida kursen skulle utsträckas eller afkor-

tas. I våra dagar vore det dock mer än förr en ovillkorlig skyldighet att

se till, att ungdomen kommer ut i tid. Ett år skulle nämligen gå förlorat

enligt reservanternas förslag. Dessa hade nämligen förbisett de stadganden,

som finnas att exercistiden både kan flyttas framåt eller tillbaka. Den får

ske vid såväl i g som 2 2 år. Alla böra därför kunna lyckas att förlägga sin

värnplikts fullgörande till året efter den förberedande kursen och häri-

genom vunnes en fördel både för staten och den enskilde. Af en ej publi-

cerad exprosé, som de sakkunniga uppgjort, framginge föröfrigt att de enda
egentliga praktiska arbeten, som ginge förlorade för eleven under den 5^2
månader långa förberedande kursen, vore kulturarbeterna på våren. Detta

vore visserligen en brist, men den kunde ersättas vid högskolan. Det vore

alltså en plikt att göra den förberedande kursen kort. Det låge alltid obe-

hag i gallringen af elever, men detta obehag blefve större enl. reservanter-

nas förslag därigenom att gallringen skulle ske 2:ne gånger. Vidare behöf-

des det ytterligare byggnader för en förberedande kurs sådan reservanterna

tänkt sig den. De sakkunnigas förslag i bygguadsväg vore nämligen ej upp-

rättadt efter vanliga normalplaner, utan i sparsamhetens tecken. Det vore

därför klokt och riktigt om domänstyrelsens förslag accepterades i denna
punkt.

Talaren öfvergick härefter till den egentliga stora stridsfrågan, om en

mellanskolas berättigande. Från olika håll hade framställts förslag om dylik

mellankurs och alla hade ju i själfva verket utmynnat i önskan af en mel-

lanskola, vare sig den utgjordes af fortsättningskurser eller skogsläroverk.

Mot den starka kritiken af det senare stode talaren därföre tämligen okäns-

lig. I ett afseende vore dock kritiken berättigad, då det sades att de sak-
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kunniga gjort för litet för arbetarens barn. Härutinnan hade domänstyrelsen

gjort ett djupt demokratiskt grepp, men det vore ej bristande sympati härför, som
gjort att de sakkunniga stannat på halfva vägen. De sakkunnige hade näm-

ligen hållits tillbaka af minoriteten i sina förslag.

Behofvet af en mellanklass vore dock alldeles klart och hade också med
styrka framhäfts af forstmästare Modin. Med rätta äro vi i Sverige stolta

öfver att äga en stor borgerlig mellanklass. Att söka arbeta bort den, vore

att sträfva mot samma förhållanden, som råda i Ryssland och Polen. Hvarje

lösning af frågan, som ej tog hänsyn till en mellanklass, vore därför dömd.
Det starkaste skälet som framkommit mot skogsläroverket vore att ut-

bildningen skulle blifva för svag. Majoriteten hade också stått tveksam in-

för densamma, och äfven utarbetat en plan med 1^/2 års kurs. Men det

vore möjhgt, att majoriteten i sin sträfvan att spara tid ledts vilse. När det

därför visade sig, att opinionen vore enstämmig, hade nu de sakkunniga

funnit ett kompromissförslag, som gåfve full rättvisa åt domänstyrelsens för-

slag men samtidigt upptoge allt det goda, som framkommit under diskusio-

nen om den lägre kursen.

De sakkun7iigas majoritet hade tänkt sig saken ordnad så, att en 2-årig kurs

anordnades, men där elever endast utexaminerades hvart annat år, hvarigenom

lärarekrafterria ej behöfde dubbleras. I denna skulle upptagas lär/ungar med såväl

folkskolebildiring so7n realskoleexamen. De senare skulle dock inkomma i termin

senare. Första terminen skulle nämligen användas för undennsning af de från

skogsskolorna kommande i svenska, matematik, fysik och biologi. Det kunde ju

invändas, att lärarna ej vore utbildade för sådan förberedande undervisning,

men den som tagit studentexamen och gått igenom högskolan skulle nog
godt gå i land med den saken. I hvarje fall erhölles 1^/2 års verklig

skoglig utbildning och 2 somrars praktiska öfningar. På så sätt finge lär-

jungarna minst en lika god utbildning som den nuvarande lägre kursen och

det blefve lättare att utföra domänstyrelsens demokratiska tanke att få upp
flera från mellanstadiet till högskolan.

Genom detta förslag ansåg talaren, att alla berättigade kraf blifvit till-

godosedda och äfven staten kunde, om den funne sig ha användning för

mellanstadiet, få goda lärjungar från denna mellanskola.

Talaren vädjade till sist till en hvar, att den efterlängtade, bättre utbild-

ningen måtte komma till stånd ju förr desto hellre. Ungdomsmaterialet ute vid

skogsinsitutet vore nämligen f. n. synnerligen förträftligt men kunde af lokala

m. fl. förhållanden ej erhålla den utbildning, den vore värd. Det vore ej

rätt låta den ena kursen efter den andra gå ut utan att ge dem så god
undervisning, som lärarne skulle kunna gifva under lyckligare yttre förhål-

landen.

Disponenten Thunbcrg hade förekommits af forstmästare Modin. Ytter-

ligare några synpunkter voro emellertid att framhålla.

Det vore af intresse att iakttaga hurusom tvenne skillda åsikter sökte

göra sig gällande vid ordnandet af mellanskolan. Den ena åsikten sade,

att den nuvarande lägre kursen skulle bort, den andra, att den borde bibe-

hållas. För den sistnämnda meningen talade reservanterna bland de sak-

kunniga och skogsstaten. Man frågade sig, hvarför dessa fördömde den lägre

kursen. Ett skäl hade framlagts, det nämligen att lägre kursen ej behöfdes
— för statstjänst. Men därifrån vore väl oriktitgt att sluta till dess obehöflig-
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het för enskild tjänst. Man letade förgäfves efter motiv. Kursen hade uppen-
barligen ej varit sådan den borde vara, och därför ville man helt och hållet

taga bort den. Grunden till denna afvoghet mot lägre kursen vore nog att

söka på andra håll. Talaren ansåg ej skäligt att härvid undanhålla en synpunkt— konkurrensen. Det hade funnits en tid, då de enskilda ej hade andra
skogstjänstemän att välja på än e. jägmästare, såvida man ej föredrog att taga
hjälp från Danmark eller Tyskland. Med lägre kursens tillkomst för 15 år
sedan uppstod konkurrens om arbetet i enskildas tjänst och i denna konkurrens
mellan män ur lägre och högre kursen hade mången gång den lägre kursen
vunnit. Detta förhållande hade förvisso varit ett starkt skäl vid skogsstats-

mötena i Falun och Jönköping. Talaren förvånade sig öfver att mötet i Jönköping
kunde uttala sig så bestämdt afvisande emot den lägre kursen. Flertalet

mötesdeltagare hade varit från sydligaste Sverige, där någon nämnvärd er-

farenhet om de tjänstemän, lägre kursen skapade, näppeligen kunde före-

finnas. Bortsåge man från en provins, funnes i hela Götaland endast 3 st.

från lägre kursen utgångna tjänstemän.

Andra sade emellertid, att någon sorts kurs likväl borde finnas; så

gjorde de sakkunniga, doraänstyrelsen och en del enskilda, som yttrat sig.

Man hade föreslagit ett särskildt läroverk vid Kloten, inför hvilket förslag

talaren endast ville upprepa hufvudsumman af sitt yttrande i samma fråga

vid Föreningens årsmöte, som kunde sammanfattas i följande fråga: När
den lägre kurs, vi nu hafva, är för kort, hvarför skall man då göra den
kortare? Skogsläroverket syntes äfven blifva oskäligt dyrt och förläggnings-

orten olämplig.

De sakkunniga önskade emellertid en kurs något så när lika den nu-

varande. I enahanda riktning hade förutvarande läraren vid skogsinstitutet,

jägmästaren W. Ekman i särskildt yttrande uttalat sig. När domänstyrelsen
valt mellan de två meningarna: att slopa kursen eller att bibehålla den i

någon form, hade den »efter vederbörandes hörande» funnit sig böra hylla

den sistnämnda. Domänstyrelsens förslag hade emellertid kommit att samman-
falla med deras önskningar, som talat för lägre kursens slopande. Domän-
styrelsen hade nämligen ej föreslagit någon verklig ersättning för den nu-

varande lägre kursen, utan i stället en helt och hållet ny undervisningsan-

stalt, en öfverbyggnad på våra nuvarande skogsskolor. Något behof af dessa

fortsättningskurser för skogvaktare hade man likväl ej hört talas om förrän nu.

Om nu denna 15 år gamla lägre kurs enligt deras mening, som tagit sina

skogstjänstemän till någon del från gensamma, befunnits god och dessutom
vore så billig som 5,000 å 10,000 kronor om året, hvarför ville man då
taga bort den, draga bort den från institutet och offra stora summor på
ett alldeles nytt läroverk endast för denna kurs? Man hade sagt, att de
enskilda i många fall hade svårt att skilja mellan dem, som utgått från den
ena och från den andra kursen. Klokt vore därför att offra en mindre summa
penningar på upplysning bland de större skogsägarna om de rätta förhållan-

dena i detta hänseende, men något skäl för inrättande af ett nytt läroverk

låg förvisso ej i detta tal.

Samma skäl som förestafvat högskolans förläggande till Stockholm torde

gälla vid val af plats för den lägre kursen. För de privata skogstjänste-

männen, som redan vid inträdet uti lägre kursen i allmänhet hade afsevärd

praktik i skogsarbeten, låge hufvudvikten på den teoretiska undervisningen.
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ej på skogspraktiken. Stockholm vore sålunda en lämplig förläggningsort

äfven för lägre kursen. Det vore ju äfven ofantligt mycket dyrare att, så-

som domänstyrelsen föreslagit, bygga två nya skolor med bl. a. äfven ut-

rymme för elevernas logis och hushåll än att, såsom nu vore förhållandet,

använda en sal eller, såsom jägmästaren Ekman nämnt, 2 salar i Stockholm,

där eleverna själfva sörjde för kost och logis.

De sakkunnige hade yttrat, att utrymmet i den tillämnade skogshögsko-

lans lokaler beräknats med tanke på ökadt antal elever i en framtid. Om
så vore fallet, hvarför kunde man ej af det för närvarande onödiga utrymmet

i skogshögskolans lokaler afskilja en sal åt lägre kursen? Först i en framtid,

då skogshögskolan |behöfde ökadt utrymme blefve det då nödvändigt att se

sig om efter annan plats för lägre kursen.

Man hade äfven yttrat att det i en framtid kanske ej vore nödvändigt

att utexaminera en lägre kurs årligen utan endast hvart annat år. Måhända
vore den i en framtid icke så behötlig som nu. Äfven med hänsyn till dessa

förhållanden torde det vara oklokt att nu uppföra ett dyrbart särskildt skog-

läroverk.

Om den lägre kursen skildes från den högre men inrymdes under samma
tak som skogshögskolan, blefve den billigast och mest effektiv.

/ägniästare I'. O. Wclander hade ej ämnat förlänga diskussionen, men efter

h*r Thunbergs insinuante yttrande om beslutet vid Jönköpingsmötet och D:r

Gunnar Anderssons utsago, att hans nya förslag om bland annat bättre ut-

bildning vid lägre kursen nu borde tillfredsställa alla parter, kunde han ej

underlåta att gentemot den förre försäkra, att Jönköpingsbeslutet ej fattades

af någon rädsla för konkurrens utan endast med tanke påskogarnas bästa.

D:r Starbäcks och Anderssons åsikt nu och vid föregående tillfällen var

kort och godt denna: då vår undervisning numera föres på tre plan, skola

vi också hafva motsvarande tre plan på alla områden och alltså äfven vid

skogsbruket. Sådan slutledning är dock förhastad, ty realskoleexamen har

väl inrättats för att de utexaminerade skola användas på de områden, där

de lämpligen kunna anställas men icke nödvändigt öfverallt. Huruvida real-

skolemännen lämpa sig för skogsbruket eller ej måste väl få bero på skogs-

förvaltningens egen art.

Skogsförvaltningen är så ordnad, såväl i fråga om statens som enskilda,

att ett visst område öfverlåtes till hvarje revirförvaltare eller skogsförvaltare

och de sakkunniges majoritet hvafva själfva i sitt utlåtande mycket riktigt

framhållit som nödvändigt, att dessa förvaltningsområden ej få vara större

än att förvaltaren hinner sköta allt. Därjämte behöfves nödigt utbildade bi-

träden åt förvaltaren och dem hoppas vi få från skogsskolorna och deras

fortsättningskurser. Nu utgingo vi vid Jönköpingsmötet från den grundprin-

cipen, att den enskilda skogsskötseln behöfver lika väl utbildade förvaltare

som statens. Men vid lägre kursen utbildas icke sakkunniga biträden utan

skogsförvaltare liksom vid högre kursen. Vi få alltså två slags förvaltare och

det är denna obehöfliga och högst olämpliga dualism, som gjort, att Domän-
styrelsen och skogsstaten enhälligt afstyrker skogsläroverket.

Det nya förslag, som i afton framställts af D:r Andersson, lider af

precis samma fel, ty vi skulle fortfarande utbilda två slags skogsförvaltare —
ja, fråga är, om ej hans sista förslag innebär ännu svagare motiv för skogs-

läroverket; ty om vi väsentligt höja lägre kursens utbildning, så blir ju skill-
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nåden ringa mellan högre och lägre kursen och endera — skogshögskolan

eller läroverket — förlorar sitt existensberättigande.

Det kan verkligen tänkas en lösning för dem, som nödvändigt vilja an-

vända realskolisterna vid skogsbruket, och det är att lägga denna examen
som grund för allas skogsutbildning men i så fall med mycket längre utbild-

ning än vid skogsläroverket. Och så ifrigt hafva de sakkunniges majoritet

och andra framhållit lägre kursens nödvändighet och duglighet, att vi kanske
till sist få ett sådant förslag i riksdagen.

()fr('r/()'o)H(isf(7n-ii Wallmo hade knappast något att tillägga till jägmästare

Welanders senaste ytrande. Det vore en diskussion om påfvens skägg denna
om utnyttjandet för skogsvården af de 3 olika grundläggande undervisnings

planen, så snart man ej klargjort för sig meningen med de olika befatt-

ningar, som skulle beklädas af från olika utbildningsstadier utgångna per-

soner. När de sakkunnigas majoritet talat för bibehållande af den lägre

kursen, hade önskvärd klarhet i nyssnämnda afseende ej presterats. Innan
vi stiftade en ny kår, vore det viktigt att göra reda för, hvilka krafter verk-

ligen behöfdes. Hänvisade till sin reservation.

Skog skötes lämpligen af skogsförvaltare, arbetsledare och arbetare.

Skulle lägre kursens elever gå ut såsom ledare af förvaltning eller enbart

såsom arbetsledare? De sakkunnigas majoritet sade, att de skulle vara kom-
petenta att leda mindre förvaltning. j\len voro de kompetenta att handhafva
förvaltning af enskild skog, vore deras kompetens för statsskogsförvaltning

äfven ådagalagd. Ty konsten att sköta skog vore ej beroende af olika ägare

till skogen. I enskild tjänst erfordrades t. o. m. större skicklighet vid sko-

gens handhafvande än i statstjänst, enär vid den enskilda skogsförvaltningen

i regel saknades motsvarighet till hvad statens skogsförvaltare ägde uti

stödjande och kontrollerande öfverjägmästare och hushållningsplaner. Den
privata skogstjänstemannen hade i allmänhet ingen kontroll öfver sig. Dispo-

nenten förstode sig ej på skogsskötsel i vanliga fall och ej heller ginge han
ofta i skogen. Vore det därför nyttigt att dessa »lägrekursare» kommo ut

såsom ledare af skogsförvaltningar? Om så vore, behöfdes ingen skogshög-

skola. Då talaren vore öfvertygad om, att denna skogshögskola mycket väl

behöfdes för erhållandet af verkligt dugliga skogsförvaltare, hade han därmed
äfven framlagt sin mening om lägre kursens existensberättigande. Skogs-

skolan jämte de nu föreslagna fortsättningskurserna fyllde behofvet af bi-

träden åt skogsförvaltarna.

Betonade hurusom de svar, som herrar skogsskoleföreståndare afgifvit

å talarens förut omnämnda fråga till dem om från respektive skolor utgångna

skogvaktares lämplighet såsom ledare för vanligen förekommande skogsarbeten

gifvit vid handen att 40^—90 % af dessa från skogsskolor utexaminerade

voro vuxna uppgiften att på egen hand leda våra vanliga skogsarbeten men
under skogsförvaltares uppsikt och kontroll. Skogsskolorna lämnade således

erforderliga krafter för de arbeten, som de sakkunnigas majoritet afsett för

från lägre kursen utexaminerade, om man bortsåge från förutnämnda enligt

talarens mening för »lägrekursare» alltför kräfvande förvaltande arbete. Det

borde väl ej sättas i fråga, ait man skulle använda dyrbarare arbetskraft än

behofvet kräfde.

I likhet med jägmästare Welander ville talaren försäkra, att någon som
helst konkurrensafund ej förestafvat hans inlägg emot den lägre kursen. P'ör
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honom vore det enda motivet en sträfvan efter bästa möjliga skötsel af våra

skogar i enskildas hand.

Lektor Starbäck förvånade sig öfver den tvärsäkerhet, hvarmed jägmästare

Welander yttrade sig om obehöfligheten af realskoleexamen såsom grund för

skogsmannautbildning. Då realskolan befunnits lämpad för alla möjliga andra

områden, vore det märkvärdigt, att vår skogsvård ej erbjöde något arbete

åt den, som genomgått denna skola, och att skogsvården sålunda i detta af-

seende utgjorde ett skarpt framträdande undantag. Antingen skulle man
hafva folkskoleexamen eller också studentexamen för att duga till något på
skogshushållningens område. Detta föreföUe egendomligt.

Såg sig ej heller öfvertygad af öfverjägmästare Wallmos tal om, att

skogvaktarnas lämplighet såsom arbetsledare vore att jämställa med deras

kvalifikationer, som genomgått skogsläroverket. Konstaterade att de forst-

mästare, som yttrat sig, arbetade i samma syfte som de sakkunnigas ma-
joritet.

Meningsskiljaktighet rådde i frågan om förläggningsorten för den s. k.

lägre kursen. Ansåg att resultatet af skogshögskolan ej blefve detsamma,
om den sammankopplades med en lägre kurs. Högskolan skulle vara en

vetenskaplig högskola, där sålunda verklig forskning bedrefves. Det kunde
näppehgen ifrågasättas, att högskolans professorer skulle anpassa sina före-

läsningar efter en lägre kurs. Lättare vore det förvisso att få lämpliga lärare-

krafter för lägre kursen genom att anställa särskilda lärare för denna kurs.

Talaren hade röstat för kursens förläggning till skogen, enär han föreställt

sig, att vid denna sammanträngda kurs förefunnes ett stort behof af lefvande

åskådningsmaterial.

Ville instämma i öfverjägmästare Wallmos yttrande, att vi ej borde be-

sluta om inrättandet af en ny kår, innan vi visste, hvad den dugde till.

Kunde ej komma ifrån sin tro på lämpligheten af att i största möjliga mån
anlita den billigare arbetskraft, som lägre kursen erbjöde — hvilken möjligen

äfven kunde finna användning på statens skogar — framför den ofta öfver-

kultiverade och dyrbara tjänsteman, som skogshögskolan framalstrade.

Jägmästaren Wilh. Ekman fann det i det stora hela taget väl sörjdt för den
högre skogsundervisningen, men däremot ej för de enskildas behof af skogs-

tjänstemän. De enskilda skulle få taga sina skogsförvaltare antingen från

högskolan eller från skogsskolornas fortsättningskurs.

För att komma till rätta med denna sak borde man undersöka i hvad
mån statens eller den enskildes fordringar på sin skogsförvaltare afvika. Sta-

ten behöfva folk för beståndsvård, skogsvärdering, tjänsteexpedition, men i

mindre grad drifning och flottning. Den enskildes skogstjänsteman måste
däremot vara särskildt förfaren i drifning och flottning samt byggnadslära.
Han måste ej endast utföra arbeten väl utan äfven med ekonomisk vinst.

Det vore sålunda stora fordringar som den enskilde ställer på sin förvaltare.

Hans förvaltare måste en längre tid stå så att säga mera i skymundan för

att få träning för ett ekonomiskt skogsbruk. En som genomgått skogshög-
skolan hade i regel ej lust att ställa sig i en sådan ställning. Men helt annat
är det för den, som genomgått lägre kursen och för hvilket förvaltaresysslan

i regel utgör slutmålet. I statens tjänst ginge avancementet lättare till bättre
platser.

För de enskilda skogarna vore det således nödvändigt att ha en lägre



DISKUSSION. 383

kurs eller hvad talarna ville kalla den — en förvaltareskola. I spetsen för den-

samma borde ställas en driftig och duglig förvaltare, som helst borde ha genom-
gått skogshögskolan. Han skulle lära eleverna sköta flottning och drifning

m. m. samt framför allt lära dem att sköta folk. Så borde vid en dylik

skola finnas en person, som undervisar i skogsvård, en som meddelar under-

visning i lagkunskap och författninaar samt slutligen kanske också en extralä-

rare i botanik och geologi. På så sätt skulle erhållas dugligt folk för den
enskildes behof. För inträde borde fordras realskoleexamen, men äfven skick-

liga lärjungar från skogsskolorna skulle kunna vinna inträde därstädes. Det
vore bättre att före inträdet fordra någon slags examen än sådan undervisning,

som doktor Gunnar Anderson föreslagit första terminen. Förvaltareskolan borde

af sparsamhetsskäl förläggas till Stockholm. Nödiga byggnader och samlingar

m. m. blefve lättare att åstadkomma i samband med högskolan. Annars
kunde talaren vara med om att lägga den hvar som helst, i Falun eller

annorstädes.

Disponenten Thunherg. Vid bedömandet af lägre kursens rätt att vara till,

vore den enda rätta synpunkten enligt en föregående talare den. att vissa

behöfliga platser skola fyllas Trodde, att man därvid äfven finge tillägga,

att dessa platser skulle besättas med de mest kompetenta krafterna. Om hög-

skolan alltid gåfve det bästa i detta afseende, vore ju lägre kursen från denna
synpunkt obehöflig. Erfarenheten från den nuvarande lägre kursen hade emel-

lertid visat, att äfven denna lämnat en del af de bästa förmågorna, bättre

förmågor än åtminstone några af högre kursens.

Ville instämma i jägmästare Ekmans yttrande om den olika utbildning,

som den ena och den andra befattningen kräfde. Den ena fyllde ett behof,

den andra ett annat.

Beträffande konkurrensen i praktiska lifvet mellan de olika kursernas

män ville talaren framhålla, att icke heller »lägrekursarna» leddes af något

egoistiskt motiv, när de talade för lägre kursens bibehållande, ty de, som
nu genomgått lägre kursen, hade gifvetvis fördel af, att kursen nu slopades,

då konkurensen lägrekursarex emellan därigenom uppenbarligen inskränktes.

Betonade gentemot lektor Starbäck, att han (talaren) alltid varit emot
det föreslagna skogsläroverket, för den kortare undervisningstidens och för-

läggningsortens skull. Kunde ej förstå, hvarför icke docenterna vid högsko-

lan skulle kunna föreläsa för lägre kursen.

Instämde i lektor Starbäcks önskan att högskolan och lägre kursen

borde vara helt åtskilda. Underströk ytterligare lägre kursens större behof

af teori än af praktik.

Ofvetjägtnästaren Hermelin. Som tiden var långt framskriden ville talaren

endast se saken beträffande skogsläroverket efter norrländska förhållanden.

Staten behöfde här blott förvaltare och arbetsförmän. Förvaltaren erhålles

från skogshögskolan och arbetsförmännen från skogsskolorna och fortsättnings-

skolorna. Talaren ansåge de senare till stort gagn från statens synpunkt.

Härigenom kunde många arbeten, som nu uppdrogos åt jägmästare, anför-

tros åt kronojägare med högre bildning. Xu ödslades det mycket med arbets-

kraft härutinnan. Hit hörde bl. a. dikningsarbetena. Äfven skulle det rycka

upp kronojägarekåren, om tillfälle gåfves till avancement. Statens behof vore

sålunda tillgodosedt enligt domänstyrelsens förslag.

De enskilda hade vanligen en skogschef från skogsinstitutets högre kurs
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och förvaltare dels från den högre, dels från den lägre. De skogsägare, som

ej hade särskildt stora områden, hade oftast en högrekursare och en eller ett

par lägrekursare. Fall funnes äfven, då en lägrekursare vore chef. Talaren

erkände, att af de från lägre kursen utgångna funnes många med stor duglig-

het och förmåga. En del enstaka hade nämligen höjt sig öfver de andra

och då blifvit skogschefer.

I enskild tjänst behöfvas ej mindre kunskaper än i statens, utan i bland

äfven tvärtom. Den enskilda store skogsägaren måste därför skaffa sig lika

förmågor som staten. Därför kunde den private skogsägaren vara belåten

med de af domänstyrelsen föreslagna tre stadierna och ett fjärde, en s. k.

lägre kurs, vore obehöflig.

Forstmästare Lilliestråle ville blott taga fast på hvad jägmästare Welander

yttrat om realskolan såsom tänkbar grund för den högre skogsundervis-

ningen. Lades den till grund för högskolan, skulle härigenom en hel del

stridigheter bortfalla.

Jägmästaren P. O. Welander invände emot lektor Starbäck, att realskolan

enligt hans mening icke vore olämplig eller oanvändbar såsom grund för

skogsmannautbildning, utan hade det varit hans afsikt att framhålla, att

den med hänsyn till skogsförvaltningens art ej vore behöflig såsom bas för

denna utbildning.

Docenten Grönberg framhöll, att det vore ett farligt förslag att använda

realskoleexamen. Det vore ingen mening i att sänka fordringarna, när till-

loppet af studenter till högskolan är så starkt. Det komme förresten alltid

att finnas både högre och lägre samhällsklasser. Den högre bör utmärkas

genom en större bildning. Sjökrigsskolans system, som man är betänkt på
att öfvergifva, ansåg talaren ej lämpligt.

Lärarekollegiet hade gått med på skogsläroverket för utbildande af bi-

trädande förvaltare. Fortsättningsskolan innebure också en vacker och sym-

patisk tanke, men gåfve ej full ersättning för den lägre kursen. Talaren

fann doktor Gunnar Andersons förslag mycket godt. Hade detta förslag

funnits, då lärarekollegiet yttrade sig, hade det helt säkert gått med härpå,

och talaren ville på det lifligaste ansluta sig till detsamma. Jägmästare Ek-

man hade lagt alldeles för stor vikt på skogsteknologien: man borde tänka

på att utbilda förvaltare för skogskultur m. m. och ej bara till skogsafverkare.

Som diskussionen härmed var afslutad frambar Ordföranden, grefve

Wachtmeister, Föreningens tack till alla, som bidragit till den lifliga öfverlägg-

ningen. Han vände sig slutligen till chefen för jordbruksdepartementet, stats-

rådet Alfred Petterson och uttryckte sin glädje öfver att denne närvarit vid

diskussionen, en sak som han hoppades skulle utgöra ett godt omen för

för frågans snara och lyckliga lösning.
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Skogsteknologi.

B. rysoBCKin. KasancHaa AVÖosaK K.TenKa (j)paHii,y3CKaro Tima. (.T. II.

1908, b. 4 u. 5.)

B. GUSOFFSKIJ. Tillverkning af fransk ek=staf i Kasanska gu=
vernementet. (L. J. 1908, h. 4 & 5.)

Då Ryssland har en rätt betydande år från år stigande export af ek-

staf på Frankrike^ där den hufvudsakligast användes till förfärdigande af

vintunnor, torde ett kort referat af en uppsats, som berör tillverkningen af

detta virkessortiment i Kasanska guvernementet, därifrån år 1907 exporterades

8V0 mill. st. franska ek-staf, icke sakna ett visst intresse äfven för denna
tidskrifts läsare.

Nästan hela exporten af ek-staf från Ryssland går öfver hamnarna vid

Svarta hafvet till Bordeaux, Marseille eller Algeriet; endast en mindre del

går öfver St. Petersburg. Från Kasanska guvernementet transporteras stäf-

verna först längst Wolga till staden Sarepta, och därifrån sker transporten

— tack vare de billiga fraktkostnaderna å ryska järvägarna — per järnväg

till Novorosijsk vid Svarta hafvet och därifrån vidare sjöledes.

Tillverkningen af fransk ek-staf begynte i Kasanska guvernementet till

en början i mycket anspråkslös skala först år 1890. Tvänne större miss-

växter hafva dock senare gifvit större fart åt denna tillverkning. Från och
med år 1901 hafva kronoskogarna äfven uppträdt som tillverkare af detta

sortiment. Den största uppköparen af staf är för närvarande F. I. Miklitsch,

Prisen i rubel och pro mille för olika dimensioner (verschok) i hamn eller på
järnvägsstation under hösten 1907 framgå af följande tabell:

Skogsvårdsforeningens Tidskri/t igoS. Fackuppsatser. ä
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knappast behöfva framhållas. Man erinre sig blott, hur ofta kemisten läm-

nar jordbrukaren i sticket, hur en kemiskt sedt näringsrik jord stundom visar

sig mindre fruktbar än en, som är relativt fattig på kemiskt bestämbara nä-

ringsämnen. Och dock rör sig i allmänhet åkerbrukskemisten med en i fy-

sikaliskt hänseende mer likformig jord än den, som skogen vä.xer på. Å
andra sidan är skogsmarken ofta mycket mager, så att den kemiska beskaf-

fenheten kommer att spela en afgörande roll för vegetationens utveckling.

Emellertid är det lätt att förstå, att förf. börjar med att framhålla att »ofvan-

stående rubrik afser mera, hvad som vore önskrärdt att kunna ställa i ömse-

sidig belysning, än hvad man i verkligheten för närvarande kan-». Svårighe-

terna äro mångahanda. Skogsmarkens produktionsförmåga beror ej endast

på markens kemiska beskaffenhet, fysiska och biologiska företeelser spela en

lika viktig, ja inom vissa gränser kanske viktigare roll. Särskildt torde de

biologiska fenomenen vara af stor betydelse, det är förnämligast dessa, som
regleras af sådana åtgärder, som vi benämna markskydd och som i den

mera intensiva skogshushållningen spela en så framstående roll.

Men rätt brukad skall säkert äfven den kemiska analysen i framtiden

kunna blifva ett godt hjälpmedel för den praktiske skogsvårdaren. Förf. re-

dogör för i Belgien och Tyskland anställda gödslingsförsök, men också för

egna, som han planerat eller utfört i Värmland. Här finnas många intres-

santa och högst beaktansvärda rön. Af alldeles speciellt intresse är den stora

öfverensstämmelsen mellan den kemiska analysen och skogsproduktionen å

tvenne mossar, Svartsångsmossen och Ormmossen. Kanske den kemiska ana-

lysen skall inom skogsbruket liksom inom landtbruket vinna sina största fram-

gångar just när det gäller mossmarkernas användande? Ett annat område.

där man af den kemiska analysen torde kunna vänta sig goda resultat är

inom plantskoleskötseln. Här gäller det ju ofta att jämföra i fysikaUskt hän-

seende likartade jordarter. Här kan otvifvelaktigt påvisandet af bristen hos

ett visst ämne vara af utomordentlig betydelse. Förf har också exempel

härpå, då en för öfrigt fattig plantskolejord vid Seffle, där plantorna gingo

dåligt till, visade brist på magnesia, men där plantorna efter gödning med
Långbans afterkalk (^kalk, magnesia och manganoxidul), superfosfat, kainit

och chilesalpeter visade nöjaktig växt. Af alla ämnen synas för öfrigt

kalk och fosfors}Tehalten vara de, som närmast äro bestämmande för jor-

dens produktionsförmåga. Förf. har sannolikt också alldeles rätt, när han

ser i kalken det ämne, som reglerar produktionsförmågan i Värmland, men
kanske också i våra skogsjordar i allmänhet. Vid bedömandet af alla

kemiska analyser af skogsjord är det dock en fråga, som synes vara ref.

af en stor praktisk, ja nationalekonomisk betydelse, men som i ofvan-

nämnda arbete ej beröres. I hvilken grad är mängden af lösliga (salt-

syra) ämnen beroende af markens tillstånd? Vi veta, att humusäranena

i vårt land spela en utomordeniUg roll för vittringen, dettas beskaffenhet in-

verkar därför på mängden af lösliga mineralämnen. En kemisk analys kan
därför vara ganska vilseledande, marken är blott för tillfället fattig, det gäl-

ler blott att sköta den rätt, för att åter igen få dess näringskällor att flöda.

Saken är af fundamental betydelse inom jordmånsläran, men är föga stude-

rad. Ref. torde snart få tillfälle att återkomma till densamma på annat

ställe.

H. Hn.
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A. MÖLLER. Die Nutzbarmachung des Rohhumus (Trockentorf)

bei Kiefernkulturen. Z. f. F. u. J- 1908' ^- 5-

Den första årgången af denna tidskrift innehöll ett längre, illustreradt

referat af Möllers studier öfver den betydelse råhumus kan ha för tallplantors

utveckling. 1 Hufvudresultatet af dessa undersökningar var, att råhumus äger

ett högt näringsvärde och att om sand blandas med råhumus, sanden gödes

på ett för tallplantans utveckling synnerHgen gynnsamt sätt. Möller har nu

fullföljt dessa sina undersökningar, hvilkas resultat redan börjat att pröfvas i prak-

tiken. 1 föreliggande uppsats redogör han dels för sina egna försök, ägnade

att ytterligare bekräfta hans första iakttagelser, dels också för de resultat,

man erhållit vid kulturer, där råhumus kommit till användning.

Bland hans egna försök förtjäna några att här omnämnas. En tallplanta,

som första året utvecklats i råhumus, men året därpå i humusfri sand, ut-

vecklar det andra året kraftiga årsskott, men barren förblifva små och jäm-

förelsevis bleka. En planta, som första året vuxit i humusfri sand, men

året därpå i råhumus, har korta årsskott, men långa, kraftiga, mörkgröna

barr. Alldeles i analogi med den inverkan, som på hvarandra följande goda

och ogynnsamma år ha på tallens utveckling, visar det sig, att näringstill-

gången under föregående år har betydelse för årsskottets utveckling, den under

det löpande året för barrens. Vid Möllers försök visade det sig dessutom,

att icke blott råhumus, som bildats i tallskogar af blåbär, utan äfven såsom

mycket dålig ansedd Ijungtorf har stort näringsvärde vid kulturer. På grund

af Möllers undersökningar började redan 1903 i Preussen försök anställas

i ett flertal revir angående en såddmetod, grundad på användning af rå-

humus. Försöken utfördes så att på det ena partiet af försökslältet endast

växttäcket aflägsnades, hvarefter råhumusskiktet blandades med den under-

liggande sanden, i det andra partiet åter aflägsnades humusskiktet, hvarefter

man sådde på vanligt sätt. Dessa försök anställdes hvarken på Möllers ini-

tiativ, ej heller ställdes de under hans ledning. Då försöken utförts under

mycket växlande förhållanden, och af olika personer ha resultaten också blifvit

något olikartade. I många fall har metoden visat sig mycket fördelaktig, i

andra åter ha kulturerna i särskildt hög grad lidit af torka, hvarjämte ogräsen

utgjort ett svårt hinder för plantornas utveckling. Möller anser sig emeller-

tid kunna sammanfatta de hittills vunna resultaten sålunda: I plantskolor ut-

gör råhumus det bästa gödningsämnet, när det blandas med den underliggande

sanden. Öfverströs en dylik plantskolebädd af humusblandad sand med ett

par cm. mäktigt skikt humusfri sand, undviker man dels torka, dels besvä-

rande ogräs. Vid kulturer på dåUg mark bör man i möjligaste mån söka

använda den råhumus, som finns tillgänglig. Den bör erbjudas plantrötterna

på ett djup, som för dem är lätt att nå, men genom sandskikt skyddas för

torka. Alla markberedningsberedskap, som äro lämpade för att blanda rå-

humus och sand med hvarandra, böra studeras och vidare utvecklas.

Äfven för vårt land har säkerligen den här berörda frågan stor bety-

delse, till hvilket jag på annat ställe snart torde återkomma.

H. Hn.

^ Gunnar Schotte. Om uppdragning af tallplantor. Skogsvårdsföreningens tidskrift

903, sid. 105.
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OSCAR HAGEM. Untersuchungen iiber norwegische Mucorineen.
Videnskaps Selskabets skrifter. I Math. — Natnrv. Klasse 1907. N:o 7.

Christiania 1908.

Ehuru föreliggande arbete närmast är afsedt att utreda och studera ett

slags mögelsvampar {Miicor), erbjuder det dock ett allmännare intresse, som
äfven sträcker sig till skogsmannens verksamhetsområde. Författaren har näm-

ligen undersökt sådana arter af släktet Mncor, som lefva i jorden, bland annat

i granskogarnas öfversta markskikt. Kännedomen om de lägre organismernas

lif i marken är ännu synnerligen ringa; hvad man har reda på, är hufvud-

sakligen den roll, som daggmaskar och en del bakterier hafva. Men mar-

kens både fauna och flora är utomordentligt rik, såväl på arter som individer.

Så bristfällig som vår kännedom om dessa än är, torde man väl dock knap-

past taga miste, om man tillskrifver dem en mycket stor betydelse för de

kemiska processerna i marken och därmed också för de högre växterna. För-

fattaren har i detta arbete undersökt de mucorineer, som förekomma i jorden

kring Kristiania. En sådan utredning bör tydligen föregå de biologiska stu-

dier, som ha till ändamål att klarlägga de olika arternas egenskaper och den

roll, de spela i marken. Men redan nu kan förf. framlägga i ekologiskt hän-

seende beaktansvärda resultat. Man har sålunda i granskogen konstaterat

förekomsten af ett särskildt mucorinésamhälle af tämligen konstant samman-
sättning. IDe mest karaktäristiska arterna äro Mucor Ramanniayuis, M. stric-

tiis, M. flarns och M. silraiic//s. Detta mucroinésamhälle, Mucor Ramanni-

rt«/«-formation har en mycket vidsträckt utbredning i granskogar och spelar

sannolikt en viss roll för näringsomsättningen i marken. Hvari denna be-

står, tillhör det dock framtiden att utforska. H. Hn.

KARL METZGER. Uber das Konstruktionsprincip des sekundären
Holzkörpers. N. Z. f. L. u. F. 1908.. n:o 5.

Förf. sysslar här med ett problem, som han redan förut bearbetat. I

början af 1890-talet utgaf han ett arbete, hvarest han vid förklaringen at

trädstammarnas växlande stereometriska former använde samma mekaniska

åskådningssätt, som Schwendener först med sådan framgång tillämpade vid

studiet af monocotyledonernas anatomi. De specialfrågor, som nu närmast

sysselsätta honom, äro grenars och snedt växande stammars excentriska till-

växt samt de mekaniska principerna vid årsringens utbildning.

Snedt eller horisontellt växande grenar af löfträd eller barrträd förhålla

sig som bekant olika. Hos barrträden inträffar den starkaste radiala till-

växten på undersidan, hos löfträden däremot i regel på öfversidan. Barr-

träden hafva hyponastisk^ löfträden epinastisk tillväxt. Denna olikhet mellan

löf- och barrträd söker förf. förklara ur barr- och löfträdsvedens olika me-
kaniska egenskaper. Hos barrträden är veden mera byggd för motstånd mot
tryck, hos löfträden däremot mera för motstånd mot slitning och dragning.

Hos en snedt eller horisontellt växande gren är öfversidans ved utsatt för

dragning eller slitning, undersidans för tryck. Hos barrträden löses den me-
kaniska uppgift, som föreligger för att göra grenen hållfast genom utbildande

af tryckfast material på undersidan, hos löfträden genom dragfast på öfver-

sidan. Författaren stöder sin uppfattning om löf- och barrträdsvedens olika

mekaniska egenskaper på teknologiska försök, utförda vid försöksanstalten i
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Wien. Såsom förf. också själf framhåller, vore det utan tvifvel högst intres-

sant och äfven för teorien nödvändigt att anställa mekaniska försök, som

vore direkt riktade på de föreliggande fysiologiska frågorna.

Vid diskussionen af årsringens egenskaper påpekar förf. att densamma

bör tillgodose tvenne behof hos växten, nämligen dels ett mekaniskt, som

bäst tillfredställes genom tjockväggiga trånglumiga celler, samt ett närings-

fysiologiskt, som för transporten af vatten och däri lösta ämnen fordrar en

af mera vida celler byggd väfnad. Som bekant är höstveden hufvudsakligen

utbildad i mekaniskt, vårveden i näringsfysiologiskt hänseende. Förf. visar

genom några mekaniska räkneexempel, att den mekaniska effekten bUr större,

om den mekaniska väfnaden i en årsring ligger ytterst än om den Ugger

innerst eller om den mekaniska och den ledande väfnaden äro blandade om
hvarandra. I senare fallet är dock skillnaden obetydlig.

Så intressanta som förfs. synpunkter i detta fallet än äro, synes han

dock ha bortsett från en viktig omständighet, nämligen den, att årsringen

är en tillpassning till klimatet. Hos tropiska träd saknas årsringar, såvida

ej vegetationsperioden afbrytes af någon torrtid, hvarpå följer en utveckling

af nya årsskott. Förklaringen till årsringens bildning och egenskaper måste

tydligen taga hänsyn såväl till de mekaniska fordringar, som ställas på stam-

men, som till de olika kraf i näringsfysiologiskt hänseende, som klimatets

växlingar medföra. Förfs. utgångspunkt synes mig icke emellertid vara till

hinders för att på ett lyckligt sätt sammanföra dessa båda synpunkter.

H. Hn.

HERMANN FROEHLICH. Stickstoffbindung durch einige auf ab-

gestorbenen Pflanzen häufige Hyphomyceten. Jahrb. Wissensch.

Botanik. Bd XLV. H. 2. Berlin 1 907.

Frågan angående det sätt, hvarpå luftens fria kväfve kommer växterna

till godo, hör till dem, som kunna påräkna det lifligaste intresse från såväl

teoriens som praktikens män. Sedan man funnit, att förutom vid åskväder

och andra fenomen bildat ammoniumnitrat de högre gröna växterna ej för-

må assimilera eller tillgodogöra sig något af det ofantliga kväfveförråd, som
finnes i atmosfären, uppdagades på 1880-talet de märkliga egenskaper, som
de allbekanta knölarna på ärtväxternas rötter äga. Här fanns en ingångs-

port lör det fria kväfvet in i den organiska världen. Man undersökte

sedan andra växter med liknande knölar och lyckades konstatera en kväfve

ansamling hos Aliins gliifinosa och några andra. Ärtbakterierna utanför

ärtplantans väfnader synas emellertid sakna förmåga att upptaga fritt kväfve,

åtminstone under de förhållanden, under hvilka de lefva i marken. Den store

franske kemisten Berthelot hade emellertid i början af iS8o-talet konstaterat,

att en kväfveansamling äger rum hos vanlig åkerjord, äfven utan odling af

ärtväxter. Hur denna kväfveansamling försiggår, var däremot länge en öppen

fråga. Man kände till att börja med inga själfständigt lefvande organismer,

som kunde upptaga det fria kväfvet. En sådan förmåga lyckades man dock

i slutet af förra och början af detta århundrade konstatera hos tvenne

bakteriearter som lefva i jorden, nämligen Closiiidium pasteiirianum, upptäckt

1895 af den berömde ryske bakteriologen Winogradsky samt Azotobacler, som
först beskrefs af holländaren Beijerinck år 1901. Om utbredningen af Closfri-
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1

ditim känner man ej mycket, den är svår att odla och renkultivera. Azoto-

hacter är däremot en lätt igenkänd bakterie, hvars förekomst konstaterats i

åker- trädgårds -och skogsjord, den lefver äfven i hafvet, där den ofta

sitter fästad pä hafsalger. Den trifves däremot icke i sur jord, den saknas

därför i hedjord och sur skogsjord. Förekomsten af sådana bakterier som
Clostridium och Azotobacter förklarar den kväfveansamling, som Berthelot upp-

dagat hos åkerjord.

Under senare åren har en annan kväfveansamling i jorden väckt natur-

forskarnas uppmärksamhet. Henry, anställd vid forstinstitutet i Nancy och

efter honom italienaren Montemartini hafva nämligen visat, att när löf och

blad af åtskilliga växter ss. ek, bok, asp, hvitgran och österrikisk fur multna,

en kväfveansamling äger rum. Luftens fria kväfve bindes på något sätt i

den multnande löfmassan. Henry har beräknat, att marken i en ekskog

årligen på detta sätt skulle kunna erhålla ett kväfvetillskott af 7,5 kg. per

tunnland, en bokskog af 1 1 kg. på samma ytenhet. Det är säkerligen icke

de multnande bladen, som upptaga det fria kväfvet, utan mikroorganismer,

som lefva i den multnande löfmassan.

Ofvan nämnda afhandling är skickad, att i mångt och mycket belysa

denna för den praktiska skogsvården så ytterligt intressanta fråga. Froehlich
synes nämligen på ett fullt bevisande sätt ha lyckats ådagalägga, att en del

lågt stående svampar, som äro mycket vanliga på multnande växtdelar, förmå

tillgodogöra sig luftens fria kväfve. De svampar, som han undersökt, äro

Alternaria /efiuis Nees., Alacrosporium cominiine Rbh., Hormodendron cladosporioides

Sacc, Cladosporiiim hetbartim Link. Liksom Clostridium lefva dessa svampar

af kolhydrater såsom drufsocker, cellulosa etc och förmå växa utan någon

som helst kväfvehaltig näring. Kväfvct hämtas direkt ur luften. Får man
döma af de undersökningar, som hittills utförts, synas dessa svampar t. o. m.

mera energiskt upptaga kväfve än Clostridium. Under det den senare vid

förbrukande af i gr. drufsocker assimilerade 1,22-—-1,34 mg. kväfve, kunde
t. ex. Macrosporitim med samma mängd drufsocker upptaga ända till 9,78
mg. kväfve.

Vi se sålunda hur en del organismer, som lefva i ströet, på affallna blad,

grenar etc göra marken rikare på kväfve i bunden form, som sannolikt seder-

mera kan tillgodogöras af högre växter.

Dylika studier af den mikroskopiska floran i marken äro i hög grad

ägnade att klargöra en del företeelser, som möta oss i skogsbruket. Man
kanske invänder, att det är omöjligt att för skogsbrukets räkning odla små
svampar i skogen. Något sådant är säkerligen också alldeles onödigt. Men
kunskapen om dylika företeelser bör dock sätta oss i stånd att på det mest

ändamålsenliga och därför också på det mest praktiska och i längden billi-

gaste sättet sköta det, som vi nu benämna markskydd och markberedning.

//. ////.

CARL MEZ. Der Hausschwamm und die ubrigen holzzersstörenden
Pilze der menschlichen Wohnungen. Ihre Erkennung, Bedeu-

tung und Bekämpfung. 8:0. 260 s. Verlag R. Linke. Dresden 1908.

Pris häftad 4, bunden 5 mark.

Författaren har såsom sakkunnig i processer angående hus med husröta

under en längre följd af år haft tillfälle att samla ett rikt, omfattande och
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intressant material. Men han har också studerat den föreliggande frågan i

egenskap af vetenskapligt skolad botanist. I sin bok behandlar han därför

alla de högre svampar, som uppträda på trävirket i våra hus och bostäder.

De äro icke så få, omkring ett 40-tal arter äro kända. Dessa svampar be-

skrifvas botaniskt ganska ingående. Talrika fotografiska bilder åskådliggöra

fruktkropparnas utseende, myceliernas form och utbredningssätt, äfvenså finnas

teckningar, belysande den finare mikroskopiska byggnaden. Arbetet prydes med
icke mindre än 90 textfigureroch en färgtrycksplansch, visande en fruktkropp af

hussvampen [Memlius lacrymajis); denna bild är dock mindre lyckad. Ehuru några

af fotografierna äro skäligen oklara och oskarpa, underlätta dock de talrika illu-

strationerna i hög grad artbestämningen. Och en riktig artbestämning är i hus-

rötefrågor af den största vikt. Det sätt, hvarpå man kan bekämpa husrötan, be-

ror i hög grad på hvilka svampar som förorsaka densamma. Af de 40 förut om-

nämnda arterna är det endast ett mindre antal, som ha någon större prak-

tisk betydelse. Dessa äro först och främst hussvampen {Merulius lacrymans)

samt en del tick-arter såsom Polypouis vapomiius, P. vaillantii, P. medidla pa-

uis och P. vulgaris. I grufvor kan dessutom Paxilltis achenmtius uppträda i

stora massor. Af alla dessa svampar är hussvampen den farligaste och den

mest utbredda. Ehuru luften i många moderna städer anses vara alldeles

infekterad med sporer af denna svamp, sker dock dess spridning efter allt

att döma genom mycelier, som medfölja gammalt affall från andra hus. In-

kommen i ett hus på ett ställe, förmår hussvampen sprida sig vida omkring.

jNlvcelierna kunna till och med genomtränga brandmurar, hvarigenom det ena

huset infekterar det andra. Författaren känner fall i Breslau och Halle, där

hela kvarter eller husrader på så sätt lida af svampsjuka. Orsaken till hus-

svampens farlighet ligger i dess egendomliga fysiologiska egenskaper. Den
förmår nämligen, genom oxidation af cellulosan i veden, bereda det vatten

den behöfver för sin utveckling. Den förmår därför, såvida ej rummen
blifva väl ventilerade, utveckla sig i och förstöra lufttorrt virke.

Sådana egenskaper sakna de andra svamparna, de fordra för sitt upp-

trädande ett genomfuktigt virke. Träffar man därför i ett hus mycelier af

de ofvannämnda Polvportis-z-xi^iMdi. är det ett tecken till ett illa uppfördt eller

dåligt underhållet hus, uppträder däremot hussvampen, kan det vara en olycka,

som kan drabba äfven en omsorgsfull byggmästare. I förra fallet kan ska-

dan botas genom att huset får ordentligt torka, i andra fallet däremot måste

man tillgripa omfattande och genomgripande reparationer, utan att man ändå

kan vara säker på att vara kvitt husrötan. Författaren meddelar i sin bok
en hel del praktiska och intressanta råd rörande undersökning af husrötan,

de medel man kan använda för dess bekämpande etc. Han lämnar äfven

en förteckning på kemiska desinfektionsmedel, som hittills kommit till an-

vändning. SlutUgen föreslår han som det enda möjliga sättet att bekämpa
husrötan, som i tyska städer synes få en allt större utbredning, att man till-

sätter särskilda tjänstemän med botanisk-mykologisk skolning och hvilka noga
skola känna husrötesvamparna i alla deras former. Dessa tjänstemän skola

öfvervaka användandet af affallsmaterial vid nybyggnader och låta desinficiera

sådant, som kan misstänkas innehålla mycelier af hussvampen {Afertdins la-

crymans) .

Genom sin grundliga kännedom på området och genom sin allsidiga

behandling af ämnet har författaren åstadkommit ett arbete, som är alldeles
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oumbärligt för den, som har att syssla med hithörande frågor. Det är också

utan tvifvel det mest tillförlitliga i sitt slag och slutligen är det ett trefligt

och lättläst arbete. tt tt

Förteckning öfver under år 1907 utgifven skogslitteratur.

Då utrymmet i tidskriften ej medgifvit anmälan af all nyutkommen skogs-

litteratur, införes nu här i enlighet med fackupplagans program en förteck-

ning öfver märkligare litteratur, som rör skogshushållningen och som utkommit
under år 1907. Af arbeten i botanik, kemi, zoologi eller andra naturvetenskaper,

som ha betydelse för skogsbruket men icke uteslutande syssla med skogs-

frågor har hufviidsakligen endast nordisk litteratur medtagits. En uppräk-

ning af denna litteratur skulle annars låta denna förteckning alltför mycket
svälla ut. Periodisk litteratur eller separat ur densamma äfvensom utkomna
häften af större verk, som utkommit tidigare, upptagas i allmänhet ej.

I mån af utrymme kommer en del af dessa arbeten att närmare om-
talas i tidskriften.

G. Sch.

Skogsskötsel samt handböcker, som röra hela skogshushållningen.

Aminoff, F. : Skogens vård och afverkning (Skogsvårdsf. folkskr. N:r 12).

32 sid. 15 fig. Pris 30 öre.

Björkbom, Carl: Om skogsbetet (Skogsvårdsf. folkskr. N:r 9), 2,2 sid. 12

fig. Pris 30 öre.

Blomqvist, t. J. : Folkskolans skogsbok. Hälsingfors 1907. Pris i fmk.

Cardot, F. et Dumas, C. : Manuel de sylviculture et améliorations pastorales.

Paris 1907. 1 82 sid. 52 fig. Pris 2 fr.

Ekman, Wilh. : Afdikning i skogsmark (Skogsvårdsf. folkskr. N:r 11). 32
sid. 23 fig. Pris 30 öre.

Erdmann, F.: Die nordwestdeutsche Heide in forstlicher Beziehung. Berlin

1907. 75 sid. Pris 1,60 mark.
FiscHER, \V. R. : Schlich's manual of forestry. Vol. IV: Forest protection.

Andra uppl. London 1907. 712 sid. Pris 12 shl.

Frön, A.: Förets, påturages et prés-bois. Paris 1907. 170 sid. 47 fig.

Pris 1,50 fr.

Furst, Hermanx von: Die Pflanzenzucht im Walde. Fjärde uppl. Berlin

1907. 383 sid. 66 fig. Pris 7 mark.
Hauch, L. A. : Udhugning i unge Egebevoksninger (Det forstlige Forsögs-

vaesen I). Köpenhamn 1907. 26 sid.

Hausrath, Hans: Der deutsche Wald. Leipzig 1907. 130 sid. 15 fig.

2 kartor. Pris 1,25 mark.
Hollgren, c. a.: Skogsodlingskatekes. Halmstad 1907. 8 sid. Pris 50

kr. per 1,000 ex.

Huffel, g.: Economie forestiére. Torne troisiéme. Paris 1907. 508 sid.

Pris 10 fr.

MiCHAELis: Gute Bestandspflege mit Starkholzzucht eine der wichtigsten Auf-

gaben unserer Zeit. Xeudamm 1907. 30 sid. Pris i mark.
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M0RK-HANSEN, H.: Blandede eller rene Bevoxninger. Hilleröd 1907. 22 sid.

PoLLAK, Krans X.: Katechismus des Waldbaues. Wien och Leipzig 1907.

115 sid. Pris bunden 1,80 mark.

Reuss, Hermann: Die forstliche Bestandesgriindung. Berlin 1907. 389 sid.

64 fig. Pris bunden 9,20 mark.

Wagner, c. : Die Grundlagen der räumlichen Ordnung im Walde. Tiibingen

1907. 320 sid. 44 fig. I tafla. Pris 7 mark.

WiMMENAUEK, Karl u. Weber, Heinrich : Ubersichtstafeln der deutschen

Först- und Jagdgeschichte. Berlin 1907. Pris 1 mark.

Zellén, J. o. af: Vård af enskildes skogar. Andra upplagan, omarbetad

af Gunnar Schotte. Stockholm 1907. 205 sid. + 14 sid. tillägg. Pris

2,25 kr.

Skogsuppskattning och skogsindelning.

Andersson, E. : Synpunkter vid skogsafverkningens beräknande. Göteborg

1907. 22 sid.

Find, J. R.: Forskellige Kluppe og deres Anvendelse. Hilleröd 1907. 32 sid.

Fjlury, Philipp: Ertragstafeln fiir die Fichte und Buche der Schweiz (Mittei-

lungen der Schweizerischen Centralanstalt fiir das forstliche Versuchswesen

Band IX). Ziirich 1907. 345 sid. i karta. 7 lit. taflor.

Grundner u. Schwappach: Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes

stehender Waldbäume und Waldbestände. 3 Aufl. Berlin 1907. 124 sid.

Kijer, a. N.: Om vore Skoge og Skogvaerdier. Kristiania 1907. 40 sid.

Kunze, Max Friedrich: Unechte Schaftformzahlen und Astholzgehalte der

mitteldeutschen Weistanne. Berlin 1907. 25 sid. 2 tafl. Pris 2,50 mark.

Oppermann, a.: Rödgranens Vaekst paa god, midtjydsk Hedebund. (Det

forstlige Forsögsvaesen I.) Köpenhamn 1907. 32 sid.

Schiffel, Adelbert: Form und Inhalt der Wtisföhre. (Mitt. a. d. forstlichen

Versuchswesen Österreichs.) Wien 1907. 89 sid. Pris 4 mark.

Steiner, Burok: Vermessungskunde. 2 Aufl. Halle 1907. 156 sid. 134

fig. Pris 4,80 mark.

Stoetzer, H. : Hiilfstafeln zur Forsteinrichtung. Frankfurt a. M. 1907. 38

sid. Pris kart. 1,20 mark.

Wimmenauer, Karl: Grundriss der Holzmesskunde. Frankfurt a. M. 1907.

49 sid. Pris i mark.

Wimmenauer, Karl: Grundriss der Waldertragsregelung. Frankfurt a. M.

1907. 48 sid. Pris i mark.

Woernle: Die Bedeutung einer Forsteinrichtungsanstalt. Stuttgart 1907. 45

sid. Pris 0,80 mark.

Skogspolitik och skogsstatistik.

Amtliche Mitteilurigen aus der Abteilung f. Forsten des Königl. preussischen

Ministeriums f. Landwirtschaft, Domänen u. Forsten. 1905. Berlin 1907.

45 sid. Pris 2 mark.

Beiträge zur Fortstatistik von Elsass-Lothringen. XXIV Heft. 1905. Strass-

burg 1907. 126 sid. Pris 3,50 mark.

Domänstyrelsens underd. berättelse rörande skogsväsendet för år 1905. Stock-

holm 1907. 219 sid.
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Endres, Max : Die Leistungsfähigkeit der Forstwirtschaft. (Rede beim Antritt

des Rektorats der Ludwig-Maximilians-Universität/ Miinchen 1907. 2g sid.

Finlands officiella statistik. XVIII. Forstväsendet. Ny följd. 9. Forst-

styrelsens berättelse för år 1905. Helsingfors 1Q07. 109 sid.

Forststatistische Mitteilungen aus Wiirttemburg f. d. Jahr 1905. Stuttgart

1907. 96 sid. Pris 1,20 mark.

HuFNAGL, Leop. : Zur Gesetzgebung iiber die Ödland-Aufforstung, den Wald-
schutz u. die Beförsterung in Österreich. Wien 1907. 2^ sid. Pris

o, So mark.

Kellogg, R. S. and Hale, H. M. : Forest products of the united states

1905. Washington 1907. 69 sid.

Les richesses forestiéres de la Russie, publié par la Direction générale de

Torganisation agraire et de 1 Agriculture Bordeaux Exposition maritime

1907. Bordeaux 1907. 87 sid.

Mitteilungen aus der Först- und Kameral-Verwaltung des Grossherzogtums

Hessen fiir das Wirtschaftsjahr 1905. Darmstadt 1907. 31 sid.

Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns. 6 Heft. Das Jahr 1904.
Miinchen 1907.

Resultate der Forstverwaltung im. Reg.-Bez. Wiesbaden. Jahrg. 1905. Wies-

baden 1907. 54 sid. Pris 2 mark.

Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums fiir das Jahr 1Q05.

3 Heft. Först- und Jagdstatistik. Wien 1907.

Skogsteknologi.

Andersson. Ernst: Skogskolning (Skogsvårdsf. folkskr. X:r io\ 32 sid.

12 fig. Pris 30 öre.

v. Engel, Alexander: Österreichs Holzindustri und Holzhandel. 2 Aufl.

Berlin 1907. 339 sid. 25 fig. Pris bunden S mark.

Henry, E.: Préservation des bois contre la pourriture par le sol, les cham-
pignons el les insectes. Paris och Xancy 1907. q6 sid. 10 planscher.

Pris 3 fr.

HuFNAGL, Leopold: Handbuch der kaufmännischen Holzverwertung und des

Holzhandels. 2 Aufl. Berlin 1907. 339 sid. 25 fig. Pris bunden
8 mark.

Janka, Gabriel und v. Liburnau, X. Lorenz, R. : Die Einwirkung von

Silss- und Salzwässern auf die gewerblichen Eigenschaften der Haupt-
holzarten. (Mitt. a. d. forsllichen Versuchswesen Österreichs.) Wien
1907. 115 sid. 16 fig. Pris 4 mark.

Klarström, O. S. : Praktiska Kubik-Reduceringstabeller. I—V. 2 uppl.

Göteborg 1907. Pris bunden 6 kr.

Klasox, P., Köhler, k. & Friedmann, F.: Analytisk undersökning af barr-

vedstjära. (Arkiv för kemi, mineralogi och geologi.' Stockholm 1907.

3 1 sid.

Köhler, John: Tjärbränning i mildalar. , Arkiv för kemi, mineralogi och
geologi.) Stockholm 1907. 36 sid. i plansch.

Laris, Eugen: Holzproduktion, Holzverkehr und Holzhandelsgebräuche in

Deutschland. Eisenach 1907. 249 sid. Pris 6 mark.

Mathey, Alphonse: Traité dexploitation commerciale des bois. Torne
deuxiéme. Paris 1907. S36 sid. 429 fig. Pris 20 fr.



396 FÖRTECKNING ÖFVER UNDER ÅR I9O7 UTGIFVEN SKOGSLITTERATUR.

PoLLAK, Frz. X.: Katechismus der Forstbenutzung. Wien u. Leipzig 1907.

122 sid. 8 fig. Pris bunden 1,80 mark.

Springer, Alfred: Maschinelle Holzbearbeitung in gewerblichen Betrieben.

Wien och Leipzig 1907. 159 sid. 240 fig. Pris 3,20 öster. kr.

Skogsbotanik och jordmånslära.

Brune, Friedrich: Studien iiber den Einfluss des Klimas auf das Gedeihen

von Moorwiesen und Moorweiden. Berlin 1907. 88 sid. Pris 3 mark.

Euler, Hans: Växtkemi, dess grunder och resultat. Del I. Stockholm 1907.

25g sid. Pris 4 kr.

HouGH, R. B. : Handbook of the trees of the Northern States and Canada
last of the Rocky mountains. Lowrille 1907. Pris bunden 36 mark.

GiSEVius, Paul: Der Boden (Bibliotek der gesamten Landwirtschaft. 7 Band).

Hannover 1907. 50 sid. Pris 0,65 mark.

HOLLRUNG, M. : Jahresbericht iiber das Gebiet der Pflanzenkrankheiten. Achter

Band. Das Jahr 1905. Berlin 1907. 340 sid. Pris 15 mark.

Junack: Die Durre des Sommers 1904 im deutschen Walde. Neudamm 1907.

32 sid. Pris i mark.

Muller, A.: Hauschwamm-Forschungen. Erstes Heft. Jena 1907. 154 sid.

5 planscher. Pris 7,20 mark.

Neger, F. W.: Die Nadelhölzer u. ubrigen Gymnospermen. Leipzig 1907.

185 sid. 85 fig. 5 taflor och 4 kartor. Pris o,So mark.

Raunklir, c.: Planterigets Livsformer og deres Betydning for Geografien.

Köpenhamn 1907. 132 sid. 77 fig. Pris 3 kr.

Sorauer, P.: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. 2 Band. Die pflanzlichen

Parasiten af G. Lindau. Berlin 1907.

Wagner, Max: Pflanzenphysiologische Studien im Walde. Berlin 1907. 177
sid. 6 planscher. Pris 4,50 mark.

Warming, Eug. : Dansk Plantevaekst. 2 Klitterne. Köpenhamn 1907. 224
sid. 135 fig. Pris 4 kr.

Wiesner, S. : Der Lichtgenuss der Pflanzen. Leipzig 1907. 25 fig. Pris

bunden 9 mark.

Wilhelm, K.: Kleiner Bilder-Atlas zur Forstbotanik. Wien 1907. 167 sid.

294 fig. Pris 4,50 mark.

DE Vries, Hugo: Uppkomsten af arter och bastarder. Öfvers. från tyskan

af O. H. D. Stockholm 1907. iii sid. Pris 1,75 kr.

Naturminnen och naturskydd.

Brändes: Forstbotanisches Merkbuch. Provinz Hannover. Hannover 1907.
223 sid. 37 fig. Pris bunden 3 mark.

CoNWENTz: Schutz der natiirlichen Landschaft, vornehmlich in Bayern. Ber-

lin 1907. 47 sid. Pris 0,75 mark.

CoNWENTz: Beiträge zur Naturdenkmalpflege. H. i. Berlin 1907. Pris

1,50 mark.

Naturdenkmäler im Verwaltungsbereiche der Königlichen Klosterhammer zu

Hannover. Hannover 1907. 51 sid. 28 fig. Pris bunden 3 mark.
Nathorst, a. G.: Hafva djuren rättighet att lefva? Några betraktelser.

Stockholm 1907. 139 sid. Pris 2,50 kr.
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Skogszoologi och jakt.

Bailey. Veroxex: Wolves in relation to stock, game and the national forest

reserves. Washington 1Q07. 31 sid. ii fig.

Berger, a.: Eine Welt- und Jagdreise 1907. Berlin 1907. 358 sid. 143
fig. 40 taäor. Pris bunden 1 2 mark.

Brandis, Werner: Die Jagdordnung fiir die preussische Monarchie. Cöthen

1907. 140 sid. Pris 2 mark.

Cholodkovsky: Die Coniferen-Läuse Chermes. Feind eder Xadelhölzer. Ber-

lin 1907. 44 sid. 6 planscher. Pris 3 mark.

Deinert, b.: Die Kunst des Schiessens mit der Schotflinte. 3 Aufl. 52 fig.

Pris bunden 4 mark.

Die neue preussische Jagdordnung vom 17 Juli IQ07. Berlin 1907. Pris

1 mark.

v. DoMBRO^vsKT, Erxst: Jagd A. B. C. fiir alle, die Jäger werden wollen.

2 Aufg. Berlin 1907. 114 sid. Pris 2,50 mark.

Ebner, a.: Die preussischen Jagdgesetze in ihrer gegenwärtigen Fassung.

2 Aufg. Berlin 1907. 252 sid. Pris bunden 2,40 mark.

Franke, E^VALD: Das Frettchen, seine Zucht, Pflege und Dressur zur Jagd
auf Kaninchen. 2 Aufg. Xeudamm 1907. 54 sid. 38 fig. Pris 1,20

mark.

FucHS, Gilbert: Uber die Fortpflanzungsverhältnisse der rindenbriitenden

Borkenkäfer. Miinchen 1907. S;^ sid. 10 planscher. Pris 6 mark.

Görche: Die preussische Jagdordnung vom Juli 1907. Berlin 1Q07. 219

sid. Pris 3 mark.

Hanström, Karl: Jakttabell. Stockholm 1907. Pris 0,25 kr.

Hasselgren, Henrik: Gotlands fåglar. Uppsala och Stockholm 1907. 100

sid. Pris 2 kr.

Hennings: Tierkunde, eine Einfiihrung in die Zoologie. Leipzig 1907. 137

sid. 34 fig. Pris 1,25 mark.

Horn, Oskar: Von deutschem Waidwerk. 378 sid. Pris bunden 6,50 mark.

L^ewenhaupt), g. C:son: Jakt-journal. Uppsala och Stockholm 1907. 127
sid. Pris bunden 3 kr.

KuNZE, F. und Kuhnemann, H.: Die preussischen Jagdpolizeigesetze. 2 Aufl.

Berlin 1907. 373 sid.

Lohrenz, Kuno: Niitzliche und schädliche Insekten im Walde. Halle 1907.

117 sid. 194 fig. 16 planscher. Pris bunden 3,50 mark.

Xiedrick: Kreuzfahrten im Beringmeer. Berlin 1907. 253 sid. 32 taflor,

1 karta och 100 bilder. Pris bunden 10 kr.

Oberländer: Die Dressur und Fiihrung des Gebrauchshundes. 6 Aufg. Ber-

lin 1907. 405 sid. Pris bunden 6 mark.

v. Pressentin, b.: Die deutsche Jagd. 2 Band. Berlin—Schöneburg 1907.

666 sid.

Queisner, Robert Wild. : Die Kunst des Schiessens mit der Buchse. Berlin

1907. 147 sid. 43 fig. S taflor. Pris bunden 4 mark.

ScHÄFF, E. : Jagdtierkunde. Xaturgeschichte der in Deutschland heimischen

Wildarten. Berlin 1907. 680 sid. 16S fig. Pris 15 mark.

Stach, W. : Raubzeugvertilgung im Intresse der Wildhege. Berlin 1907.

2 Aufl. 216 sid. 53 fig. Pris bunden 3,50 mark.
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ScHNEiDER, Carl: Die Birsch auf den Rehbock. 3 Aufl. Neudamm 1907.

1
1
5 sid. Pris kart. 2 mark.

Studer, Th. u. Fatio, V.: Katalog der schweizerischen Vögel. IV. Lief.

Bern 1907. 182 sid.

Wachtl., Fritz A.: Die Nonne, Wien 1907. 1 1 fig. 2 planscher. Pris

0,70 mark.

Kalendrar.

v. Arnold, O. och Waller, E. : Landtmannens fick-kalender för år 1908.

Stockholm 1907. Pris bunden 1,75 kr.

Der Förster, Land- und Forstwirtschaftlicher Kalender, af Th. Conrad 1908.

Graudenz. Pris bunden 1,80 mark.

Först- und Jagd-Kalender 1908, grundad af Schneider och Judeich, bearbe-

tad af Neumeister och Retzlaff. Del I. Berlin. Pris bunden 2

mark. Del II: Statistisk öfversikt af tyska rikets skogar och skogsper-

sonal m. m. Pris 3 mark.

Först- u. Jagd-Kalender der kärntnerischen Forstvereins 1908. Klagenfurt.

315 sid. Pris bunden 4 mark.

Fromme's forstliche Kalendertasche 1908, af Emil Böhmerle, Wien. Pris

bunden 3,20 österr. kr.

Förster-Kalender 1908, utgifven af R. A. Leuthner. Klagenfurt. 260 sid.

Pris bunden 2 mark.

Illustrirter Jagd-Kalender pro 1908 af Dombrowski. Wien 1908. Pris bun-

den 3 mark.

Ki^R, Thv.: Norsk Skogbruks-Kalender 1907. Kristiania 1907. 166 sid.

Laris, Eugen: Deutscher Holzhändler-Kalender fiir das Jahr 1908. Leipzig

1907. Pris 2,50 mark.

Notis-Kalender f. deutsche Förster 1908. Berlin 1908. Pris 1,50 mark.

Schweizericher Forstkalender 1908, utgifven af Thdr. Felber. Fraunfeld.

316 sid. Pris bunden 2 mark.

Taschenkalender f. den Forstwirt f. d. J. 1908 af Jul. Marchet u. F. Hem-
PEL. Wien 1907. Pris bunden 3 mark.

Waldheil, Kalender fiir deutsche Forstmänner und Jäger 1908. Neudamm.
Pris bunden 1,80 mark.

Wild- und Hund-Kalender 1908. Berlin. Pris bunden 2 mark.

Berättelser och betänkanden.

Andrews, C. C. : Twelfth annual report of the forestry commissiner of Min-

nesota. St. Paul 1907. 149 sid. 17 illustr.

Betänkande och förslag rörande förändrade bestämmelser angående beskatt

ning af skog, afgifna den 15 juli 1907 af särskildt utsedde kommitté

rade. Stockholm 1907. 264 sid.

Bericht xiber Land- und Forstwirtschaft im Auslande 14. Borchardt: Aus

dem Kaukasus. Berlin 1907. 57 sid. Pris 1,50 mark.

Bericht iiber Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika. III Band. i—
3 H. Heidelberg 1907. 142 sid. Pris 2,60 mark.

Bericht iiber die VII. Hauptversammlung des deutschen Forstvereins zu

Danzig. Berlin 1907. 305 sid. Pris 4 mark.
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Bramsen, H.: Forstlige Rejseintryk fra Nordamerika og Japan. Hilleröd 1907.

Instilling fra den af justitsdepartementet under i5:de september 1906 ned-

satte komité til behandling af spörsmaalet om adgang til erhvervelse af

skog, bergverk eller vandfald. Kristiania 1907.

Diverse.

BuLL, Frans: Hasrens Anvendelse i Skogsagens Tjenste. Kristiania 1907.

47 sid. S fig. Pris 0,50 kr.

Bölsche, Wilhelm: Unser Wald, Ein Volksbuch von Curt Grottewitz. Ber-

lin 1907. 159 fig. 21 planscher. Pris 2,50 mark.

GuYOT, Ch. : Cours de droit forestier. Torne I. Paris 1907. 708 sid. Pris 15 fr.

JacoBi, c.: Forstordbog. Köpenhamn, Leipzig och Paris. 269 sid. Pris 4,50 kr.

SKOGSADMINISTRATIONEN.
Beslut af allmännare intresse.

statens markinköp. Domänstyrelsen har i underd. skrifvelse den

31 okt. 1908 anhållit om proposition till nästa riksdag för beredande af

medel till ett belopp af i miljon kronor att användas lill inköp af skog-

bärande eller till skogsbörd tjänlig mark samt till inlösen af ströängar å

kronoparkerna i Norrland och Dalarna. I motiven härför anför styrelsen

att till statsverket f. n. äro hembjudna omkr. 24,834 hektar för 4,057,820

kr. Styrelsen framhåller att tidpunkten nu är gynnsam för kronan att för

rimligt pris inköpa mark samt att det med hänsyn till den alltför hänsyns-

lösa afverkning eller skogssköfling, som alltjämt försiggår å många enskildes

skogar, måste ur allmän synpunkt anses vara synnerligen lyckligt och önsk-

värdt att afsevärda, öfver hela landet fördelade områden bringas under sta-

tens ägo och alUså äfven under rationellt och uthålligt skogsbruk.

Anslag för skogsväsendet år 1910.

I sitt statsförslag den 28 sept. 1908 har domänstyrelsen begärt följande

Beslämdt anslag: för .skogsstaten (=1909) 1,113,500

» » » statens skogsläroverk (=1909) ... 79,050 1,202,550

Förslagsafislag till ålderstillägg (=1909) 110,000

Rcsen'alio?isa?islag: till enskilda skogsundervisningen 1^=1909) 7,600

Till kronoskogarnas förvaltning och befrämjande af skogs-

väsendet i allmänhet höjning med 700,000 kr. eller till ut-

vidgning af vissa statens skogsskolor vid Grönsinka, Bjuifors

och Kolleberga 15,400, till statens skogsförsöksanstalt 4,600

för en assistent i marklära, 6,800 till statens skogsingeniör

• för anställande af en tredje sådan samt 673,200 till skogs-

förvaltningsmedel 3.276,450

Kr. 4,589,000

Såsom extra anslag begäres till ex. lärarekrafter v. skogsinstitutet 8,000

samt till dikning å kronans skogar i de norrlärdska länen 150,000

Kr. 4,747,000

Härjämte begär domänstyrelsen bemyndigande att af 1 909 års anslag

få använda 7,100 kr. för anställande af en tredje skogsingeniör och till

fyllande i för lågt beräknade resekostnadsersättningar till skogsingeniörerna.
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Tjänster och förordnanden.

K. Domänstyrelsen. Byråchefen Örtenbladharåtnjutitsemester9/jj— "/„.

Notarien Norling har under tiden uppehållit byråchefsämbetet å byrå 3 samt

amanuensen Th. Fedeler Norlings notarietjänst.

Registratorn och aktuarien K, Hanström har åtnjutit semester 9/ji—^s/ii

med amuneensen E. Geete som vikarie.

Notarien och bokhållaren M. Seth åtnjuter semester 9/„— ^12 med amanuen-

sen Fr. Liljeberg som vikarie.

Till amanuens å byrå 4 har antagits e. jägmästaren Karl Erik Kallin

och till amanuens å byrå 5 har antagits assistenten i Jörns revir e. jäg-

mästaren Hjalmar Bratt, båda till årets slut.

Stockholms och Eksjö revir. Sedan Kungl. Maj:t genom nåd. beslut

den 23/jQ beviljat jägm. i Eksjö revir A. H. Nordenadier ledighet från jäg-

mästaretjänsten i sagda revir samt förordnat honom att förestå jägmästare-

tjänsten i Stockholms revir tills vidare under den återstående del af året,

hvarunder jägm. i sistnämnda revir A. E. A. F. Maass — som den ^s/^^

1 907 förordnats att tills vidare under år 1908 vara föreståndare vid statens

skogsförsöksanstalt — uppehåller nämnda föreståndarebefattning, har domän

-

styrelsen förordnat e. jägm. E. Angeldorff att fortf. från och med den ^3/^^

och under tid som Nordenadier sålunda uppehåller jägmästaretjänsten i Stock-

holms revir, förestå jäguiästaretjänsten i Eksjö revir. Assistentbefattningen

i Stockholms revir uppehålles af e. jägm. B. Fornell.

Västerdalarnas revir sökes af jägmästarna i Pärlälfvens revir N. K.

Berlin, i Arjepluogs revir G. Tjäder, i Stensele revir E. Kellberg, i Torneå

revir C. Öjermark, i Tärendö revir K. A. Westerberg, t. f. jägmästaren i

reviret G. Englund, skyddsskogsassistenten e. jägm. L. Unge samt bitr. jäg-

mästaren i Västra Jämtlands revir Karl Th. Fredholm. På förslag till tjän-

stens återbesättande har domänstyrelsen uppfört: i) jägm. C. Öjermark (med

förord), 2) jägm. E. R. Kellberg, 3) jägm. E. Tjäder.

Skogsinstitutet. Domänstyrelsen har förordnat fil. lic. Joh. Reinh.

Nilsson att fr. o. m. den ^^jio tills vidare såsom extra lärare bestrida under-

visningen i nationalekonomi vid Kungl. Skogsinstitutet.

Tjänstledighet har af domänstyrelsen beviljats jägm. i Grönbo revir

Ramstedt 5/^^

—

^j^^ med e. jägm. B. F. Groth som vikarie; jägm. i Junsele revir

Wedholm 5/^.^— 4/^^ med e. jägm. M. Estberg som vikarie, jägm. i Hunne-

bergs revir och förestånd, för Hunnebergs skogsskola M. Stenberg ^o/^^— 31/10

med e. jägm. G. Hallgren som vikarie samt med ex. jägm. R. Liibeck som

Hallgrens vikarie; jägm. i Tivedens revir A. W. Schmidt ^n— ^^/n ^^^^ ^•

jägm. Carl Sundberg som vikarie.

Till aflönad assistent inom Jockmocks revir under november månad
har förordnats allmänningsassistenten, e. jägm. A. Sylvén.

Till oaflönad assistent i Granviks rev har förordnats e. jägm. E.Jansson.

Underläraren vid Klotens skogsskola e. jägm. N. Klein tjänstledig '9/^^

—
3°/xi med e. jägm. B. Groth som vikarie.

Assistenten i Svältornas revir e. jägm. G. Lyman tjänstledig under nov.

och dec. för utländsk studieresa med e. jägm. R. Liibeck som vikarie.

Skogstaxatorbefattningen i Bergslagsdistr. uppehålles under tiden ^4/^—si/^^

af e. jägm. E. Hedemann-Gade.



MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFORSOKSANSTALT.

Kubikinnehållet och formen hos tallen och

granen inom Särna socken i Dalarna.

Af Alex. Maass.

Sammanställning af materialet för undersökningen.

Under åren 1905—07 verkställdes på länsstyrelsens i Kopparbergs

län förordnande en indelning af Särna sockens besparingsskog. Då vid

denna indelning äfven beståndens virkesmassor uppskattades, var det at

vikt att lära känna formen och kubikinnehållet hos de enskilda träden.

Fördenskull fälldes en del profstammar af såväl tall som gran, hvilka

noggrant uppmättes. De resultat, som vunnits ur dessa träduppskatt-

ningar, kunna! emellertid vara af nytta för stora områden utom bespa-

ringsskogens gränser. Därför har jag icke tvekat att offentliggöra denna

studie, allra helst härigenom de metoder framläggas, efter hvilka skogs-

försöksanstalten inom närmaste tid kommer att bearbeta en del af det

material, som insamlats från hela landet.

Det område, hvarifrån nu behandlade material hufvudsakhgen häm-

tats, utgöres af den vid storskiftet år 1889 inom Särna socken i Dalarna

afsatta besparingsskogen med en areal af i rundt tal 30,000 har produk-

tiv mark. Densamma är belägen mellan 61° 27' och 61° 46' n. b. samt

mellan 4° 44' och 5° 27' v. 1. från Stockholm. Besparingsskogen ligger

dels på höjdplatån dels på västra sluttningen af vattendelaren mellan Öster-

dalälfven och Fuluälfven, hvilken senare utgör skogens västra gräns. Höjden

öfver hafvet är för södra hälften af skogen 500—600 meter, å norra delen

stiger höjden från 600 ända till 750 meter. Längst i söder består be-

sparingsskogen af i hufvudsak jämna tallhedar, atbrutna af stora myrdrag.

Ju längre mot norr man kommer, ju mera är området uppfylldt af höjd-

sträckningar och berg, hvilka senare inom nordligaste delen af skogen

höja sig öfver trädgränsen.

Moränen täcker en berggrund af dalasandsten, med undantag af nord-

östra delen af skogen, där bergarten utgöres af porfyrer.

Hela besparingsskogen är senast under åren 1892— 1903 öfvergån-

gen af afverkning, hvarvid alla träd afverkats, hvilka 5 fot från marken

höllo 13 eng. tum (33 cm.) och däröfver.

Inom nu nämnda område utvaldes profstammar ur de större bestån-

den för olika åldrar och skilda markslag. Profstammarna uppskattades
Skogsvårdsjoreningens lidskrijt, jgoS. Fackuppsatser.
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på följande sätt. Träden fälldes och indelades, från afskärningsstället

räknadt, i en meter långa sektioner, hvilka klafvades på midten i

tvenne riktningar, i regel norr-söder och öster-väster. / uppskattnin-

gen ingick således hvarken stubbens eller grenarnas viskesmassa. Där-

jämte antecknades för hvarje träd: hela längden, diametern vid brösthöjd

eller 1,3 m. från marken \ diametern på midten af den fällda stammen,

kronans längd, årsringarna på stubben samt stubbhöjden. På detta sätt

uppskattades 532 tallar och 312 granar. Såsom förut nämnts funnos å

besparingsskogen ej gröfre träd än 33 cm. vid brösthöjd. Bristen å

gröfre profträd fylldes därför på det sätt, att af ofvannämnda antal 106

profträd, 54 tallar och 52 granar, utvaldes och uppskattades å de bespar-

ingsskogen angränsande Fuludalens och Elfdalens kronoparker.

På grund af den sektionsvisa mätningen beräknades sedermera hvarje

profstams virkesmassa. Detta dock endast för att kunna uträkna trädets

stamformtal ^.

Redan förut är nämndt, att den fällda stammen mättes äfven på midten.

Denna mätning gjordes för att kunna uträkna hvarje stams formkvot

eller förhållandet mellan trädets diameter på midten (ä^„,) och brösthöjds-

diametern [d^. Formkvoten således = —

.

Då formkvoten vid bearbetningen af här ifrågavarande material spe-

lar en högst viktig roll, torde ett närmare ingående på formkvotens be-

tydelse vara berättigadt. Redan på 1880-talet har Schuberg påvisat

det nära sambandet mellan formkvoten och formtalet hos silfvergranen

och boken ^. Äfven Kunze har med stöd af ett särdeles rikligt material

kommit till samma resultat beträffande tallen och granen^. Emellertid

hafva dessa båda författare icke uppställt sina formtals- och massa-

tabeller för angifna trädslag efter trädens olika formkvoter, utan har detta

skett efter trädens ålder, höjd och brösthöjdsdiameter. Sedermera har emel-

lertid Schuberg vid utarbetande af formtalstabeller för eken gjort detta

med användande af olika formklasser.®

Den som emellertid mast ingående sysselsatt sig med frågan

om förhällandet mellan trädens form och formtalet är SchiiTel, numera

föreståndare för den österrikiska skogsförsöksanstalten. I sina arbeten

om formen och kubikinnehållet hos granen, lärken, tallen och silfver-

* Brösthöjden mättes 1,3 m. från marken, medan trädet ännu stod.

^ Här och i det följande afses alltid de s. k. oäkta eller brösthöjdsformtalen.

^ Schuberg, Aus deutschen Forsten. I. II. 1888 och 1894.

^ Kuntze, Neue Methode zur raschen Berechnung der unechten Schaftformzahlen der

Fichte und Kiefer. 1891.

° Hilfstafeln zur Inhaltsbestimmung von Bäumen und Beständen der Hauptholzarten 1898.
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granen^ har han uppställt vidlyftiga tabeller, ur hvilka trädens virkes-

massa erhålles, då man känner brösthöjdsdiametern, höjden och form-

kvoten. I stället för namnet formkvot använder emellertid Schiffel äfven

benämningen diameterkvot. I sina tabeller anger han därjämte förhål-

landet mellan diametrarna vid 74 och 3/^ af höjden och brösthöjdsdia-

metern. Jag har af de båda benämningarna valt »formkvot» för att er-

hålla en särskild benämning för förhållandet mellan diametern på midten

af stammen och brösthöjdsdiametern. Ty äfven för här ifrågavarande

material hafva andra diameterförhållanden uträknats, hvilka jag för kort-

hetens skull skulle vilja ge namnet »diameterkvoter». Vid beräknandet

af formkvoten har den ena diametern tagits på halfva stammens längd,

således på ett af trädets längd beroende afstånd från rotändan. Vid ut-

räknandet af diameterkvoten hafva däremot diametrarna tagits på be-

stämda afstånd från stammens rotända eller vid 4,5, 7,5, 10,5 m. o. s. v.

med 3 meters skillnad, samt jämförts med brösthöjdsdiametern.

T det föregående är äfven angifvet, att vid trädens uppskattning

kronans längd antecknades. På grund af denna uppgift beräknades

sedermera kronans längd i procent af hela trädets längd eller hvad som
i tabell i blifvit kalladt kronans relativa längd.

De för hvarje träd på ofvan angifna sätt erhållna uppgifterna inför-

des på ett s. k. statistikkort. Detta förfaringssätt visade sig synnerligen

fördelaktigt, då härigenom materialet lätt kunde sorteras efter olika in-

delningsgrunder. Statistikkorten voro af följande utseende.

Trädslag:

,

__.. Stamnummer

:

Revir:
_ ___ Skogstrakt:

Växtområde:

Markbeskaffenhet :_ ...Höjd öfver hafvet: m.

å



404 ALEX. MAASS.

0,65, träd med formkvoten 0,625—0,674

0,70, » » » 0,675—0,724

0,75, » » » 0,725—0,774

0,80, » » » 0,775—0,824

Om samma gränsvärden för klasserna äfven bibehållits för granen,

hade detta nödvändiggjort en indelning af granen i 6 formklasser eller

0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75 och 0,80. Huru önskvärdt detta än varit,

måste jag dock afsta därifrån, på grund af att allt för få profstammar

kommo till hvarje klass. För granen bildades därför endast trenne form-

klasser eller

0,60, träd med formkvoten 0,550—0,649

0,70, » > » 0,650—0,749

0,80, » » » 0,750—0,849

Formkvoten för en del profträd under- eller öfversteg emellertid

ofvan angifna gränsvärden, och då deras antal var för ringa att bilda

särskilda klasser, uteslötos dessa stammar ur undersökningen. Sålunda

hade

10 tallar en formkvot mellan 0,575 och 0,624

85»» » » 0,824 » 0,917

2 granar

»

» af 0,516 » 0,540

I » » » » 0,860

I tabell 1 äro således endast upptagna 514 tallar och 309 granar.

Förutom formklasser bildades såsom förut redan nämnts äfven höjd-

och diameterklasser. Skillnaden mellan höjdklasserna togs till 3 m. och

mellan diameterklasserna till 5 cm.

Höjdklasserna blefvo således:

6 m. — träd med en höjd af 4,5— 7,4 m.

9 » » » ^> » » 7,5— 10,4 m.

12 » » » » » » 10,5— 13,4 m.

o. s. v. o. s. v.

Diameterklasserna omfattade:

5 cm,. — träd med en brösthöjdsdiameter at 2,5— 7,4 cm.

10 » » » » » » 7,5
— 12,4 >

15 » » » » » » 12,5— 17,4 »

o. s. v. o. s. v.

Uti tabell i äro medeltalen angifna såväl för hvarje diameter

klass som ock för hvarje höjdklass. Härigenom kunde grundmaterialet-

sammanställas i så hopträngd form, att det blef möjligt publicera det-

samma.
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Materialet för undersökningen.

Grundlagenmaterial.
Tabell I.
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M ^

I-i u
1
° ,°

Vtc

-.o' ?o e ^,

Tall

Kiefer

70

15

18

Medeltal Mittel

-3^2

Jahre

24

5
10

15

20

Medeltal

5

10

15

20

25

I

12

37
13

3

V,



KUBIKINNEHÅLLET OCH FORMEN HOS TALLEN OCH GRANEN. 407



4o8 ALEX. MAASS.



KUBIKINNEHÅLLET OCH FORMEN HOS TALLEN OCH GRANEN. 409
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7,0

Diaineterkvoter vid en
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Durchmesserquotienten in einer
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4,5
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7,5

/lOOO
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Gran 60

Fichte

9

12
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Medeltal

Medeltal för formklassen

15

15

20
4
4

Medeltal

»5 7

20 10

25 2

30
I

I

Medeltal

20

25

30

35
40

20
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Formtalen.

Sedan materialet på ofvan angifna sätt blifvit ordnadt, skreds till

den egentliga bearbetningen. Det gällde då att först erhålla en sam-

manställning öfver formtalen. Voro formtalen kända, var äfven virkes-

massan gifven, då denna skulle beräknas ur formeln, m= thg, där m
betyder virkesmassan, f formtalet, h höjden och g grundytan vid bröst-

höjd.

Vid uppställandet af massatabeller har man i allmänhet följt trenne

olika vägar.

i:a. Beräkningarna göras för genomsnittsförhållariden, och tages

därvid endast hänsyn till trädens höjd och brösthöjdsdiameter samt i

en del fall äfven till ålder och olika växtområden.

2.'a. Uppskattningen verkställes i likhet med förestående, men i en

särskild öfversikt finnes angifvet, huru stor procentsats, som bör till-

läggas eller dragas ifrån de i tabellen angifna talen vid extrema fall.

3:e. Vid beräkningen tages redan från början hänsyn till alla in-

verkande faktorer \

De villkor man bör ställa på en massatabell äro, att densamma bör

så noggrant som möjligt ange virkesmassan såväl för enstaka träd som

för hela bestånd, samt att tabellen bör vara handterlig, då den ju skall an-

* Såsom exempel pä massatabeller uppställda efter dessa trenne olika metoder må an-

töras.

Efter i:a metoden äro uppställda:

Bayerska massatabellerna för ek, bok, björk, tall, gran, silfvergran och lärk. 1846.

Schwappach, Formzahlen und Massentafeln fiir die Kiefer. 1890. (De för Nordtyskland

gällande virkesbeloppen införda i af Zelléns Handbok för skogsägare och skogsmän sida

34 och 35.)

Baur, Formzahlen und Massentafeln fiir die Fichte. 1890.

Böhmerle, Formzahlen und Massentafeln fiir die Schwarzföhre 1893.

IVestberg, Tabell för uppskattning af å rot stående skog. Tidskrift för skogshushåll

ning. 1S95.

Horn, Formzahlen und Massentafeln fiir die Buche. 1898.

Schwappach, Untersuchungen iiber Zuwachs und f^orm der Schwarzerle. 1 902.

Efter 2:a metoden äro utarbetade

:

Schjiberg, Formzahlen und Massentafeln fiir die Weisstanne. 1891.

Schwappach, Formzahlen und Massentafeln fiir die Eiche. 1905.

Efter 3:e metoden äro sammanställda:

Schiffel, Form und Inhalt der Fichte. 1899

d:o > » » » Lärche. 1905

d:o » » » •>' Weissföhre. 1907

d:o » » » » Tanne. 1908

( Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Oesterreichs.)

Jlfaass, Tabell för uppskattning af liggande stammar. Tidskrift för skogshushållning. 1 902.
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vändas ute i skogen. Det första villkoret uppfylles endast af de tabeller,

som äro uppställda enligt de metoder, som anges under punkterna 2

och 3. Af dessa båda blir den enligt 2:a metoden sammanställda tabellen

den minst omfångsrika, men medför enligt mitt förmenande den olägen-

heten, att man för hvarje träd, hvars massa öfver- eller understiger me-

deltalet, måste göra ett tillägg eller ett afdrag i tabellens siffror. De

efter 3:e metoden uppställda tabellerna blifva visserligen mera omfångs-

rika, men kunna dock genom att endast ett fåtal klasser bildas inskrän-

kas till omfånget, så att de blifva fullt användbara för praktiskt bruk.

Såsom vi sedermera skola se, medföra de ock deii fördelen, att samma

tabell kan användas för både tall och gran.

Vid valet af bearbetningsmetod ha således endast metoderna 2

och 3 kunnat komma ifråga. Af dessa sätter jag den 3:6 främst, enär

man här bäst och lättast kan lära känna såväl trädets kubikinnehåll som

ock trädets form. Enligt denna metod skulle jag redan vid bearbet-

ningen taga hänsyn till alla inverkande faktorer. Dessa faktorer kunna

vara ålder, brösthöjdsdiameter, formkvot och höjd. Vi böra därför först

se till, hvilket inflytande dessa faktorer utöfva på formtalets storlek.

Angående ålderns och brösthöjdsdiameterns inflytande på formtalets stor-

lek äro åsikterna ganska delade. En del författare påstå, att åldern och

diametern utöfva ett inflytande, andra förneka detta.
^

För att kunna utröna, om åldern inverkar på formtalets storlek,

är nedanstående sammanställning gjord, där träden inom hvarje form-

och höjdklass hänförts till tvenne åldersgrupper, under 121 år samt 121

år och däröfver. Af denna sammanställning framgår, att formtalen här

icke följa någon viss regel, än äro de yngre trädens formtal större än de

äldres, än är det tvärt om. Åldern utöfvar således ijigen direkt inver-

kan på fortntalets storlek.

' I sina å sida 41 2 i noten angifna arbeten tillmäta Schvappach och Bmir V^Aqxx\ och

brösthöjdsdiametern ett inflytande på formtalet, den förra för tallen, den senare för granen.

Kunze (Tharander forstliches Jahrbuch, Suppl. II 1882) anser att åldern och brösthöjds-

diametern ha intet eller ytterst ringa inflytande.

Wimfnenmir (Die Formzahlen der Kiefer, Allgemeine Först- und Jagdzeitimg, 1889) har

sammanställt sin formtalstabell utan hänsyn till trädens ålder, men efter olika brösthöjdsdia-

meter.

Schiffrl anser åldern och brösthöjdsdiametern vara utan inverkan (se noten å sida 412).
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Ej heller brösthöjdsdiametern utöfvar något injlytande på formtalets

storlek. Detta framgår redan af tabell i, där träden ju inom hvarje

form- och höjdklass äro uppdelade i diameterklasser. Ej heller här

visa formtalen någon tendens att antingen stiga eller falla med större

diameter. Såsom ett exempel må anföras formtalen hos tallen för de

olika diameterklasserna inom höjdklassen i8 m.

Diameterklass 15 20 25 30 35 40 cm.

Formklass 0,65 0,471 0,450 0,452 0,430 0,502 0,449

» 0,70 0,481 0,491 0,484 0,485 0,515 0,520

» 0,75 0,513 0,521 0,523 0,509 0,530 0,53»

Inom samma formklass höja eller sänka sig formtalen här mycket

oregelbundet.

Sedan vi nu påvisat att åldern och brösthöjdsdiametern icke hafva

något inflytande på formtalets storlek, återstår att se till, hvilket infly-

tande formkvoten och höjden utöfva. Fördenskull är följande samman-

ställning gjord (tabell 3).

Af denna sammanställning framgår med all önskvärd tydlighet,

att formkvoten utöfvar ett afgörande inflytande på formtalets storlek.

Formtalet stiger eller faller med formkvoten. Bortse vi från 6 meters

höjdklassen, där ju endast några få stammar finnas, äger detta förhål-

lande rum i alla höjdklasser för såväl tall som gran.

I samma tablå framträder äfven höjdens inverkan på formtalets

storlek. Ino7n samma formklass sjunker formtalet med stigande höjd.
^

I förbigående torde ju kanske böra nämnas, att åldern indirekt kan

sägas inverka på formtalets storlek, då ju det äldre trädet i många fall

äfven har den större höjden, och att således formtalet skenbart sjunker

med stigande ålder.

Att påståendet om ålderns och diameterns inverkan på formtalets

storlek kunnat framkomma, beror därpå, att inga formklasser bildats.

Det är formkvotens inverkan, som tillskrifvits åldern och brösthöjds-

diametern. Följande betraktelse klargör detta. Se vi på förestående

sammanställning, finna vi att inom höjdklassen 9 m. flertalet stammar

hos tallen tillhöra formklasserna o, 75 och 0,80. Inom höjdklassen 12 m.

är stamfördelningen lika mellan å ena sidan formklasserna 0,75 och 0,80

och å andra sidan 0,65 och 0,70. Inom följande höjdklasser komma allt

flera stammar af klassens hela stamantal till den senare gruppen eller

formklasserna 0,65 och 0,70. Häraf följer att medelhöjden är störst inom

lägsta formklassen, hvilket äfven framgår af sammanställningen.

^ Fricke's i Zeitschrift fiir Först- und Jagdwesen 1908 sida 308 framställda åsikt, alt

tbrmtalets storlek hos tallen är oberoende af träd.ets höjd, kan jag således ej dela.
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Medeiformtalen för form- och höjdklasserna.

Die mittleren Formzahlen der Form= und Hohenklassen.
Tabell

•s "o

> 3
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För formkvotsklassen 0,65 är medelhöjden i6,J> m.

» » 0,70 » » 14,5 »

» » 0,75 » » 13.^ "'

» » o, So » » 12,5 »

Formkvoten faller således här med stigande höjd. Då nu det högre

trädet äfven kan anses vara äldre och af gröfre dimension än det lägre

trädet, kan man således säga, att formkvoten faller med stigande ålder

och stigande brösthöjdsdiameter. Nu stiger eller faller formtalet enligt

hvad förut påvisats med formkvoten. Bildas därför inga formklasser,

kommer formtalets storlek att skenbart röna inverkan af åldern och

brösthöjdsdiametern, så att formtalet synes sjunka med stigande ålder

och stigande brösthöjdsdiameter.

Äfven för granen kan samma förhållande påvisas.

Enligt det förestående är det således tillfyllest att vid uppställan-

det af formtalstabeller endast taga hänsyn till formkvoten och höjden.

Härutinnan har jag följt samma väg, som Schiffel valt, med den skill-

naden, att då Schiftel uppställt sina tabeller för h varje jämn formkvot

mellan 0,52 och 0,78 hos tallen och för hvarje hundradels formkvot mel-

lan 0,54 och 0,84 hos granen, jag däremot endast beräknat formtalen

för 4 formklasser 0,65, 0,70, 0,75 och 0,80 hos tallen och 3 klasser 0,60,

0,70 och 0,80 hos granen. Vid den fortsatta bearbetningen skiljas emel-

lertid våra vägar. Schiffel har nämligen gått till väga på det sätt, att

han uppställt formler för beräknandet af formtalen och sedan begagnat

det insamlade materialet för att kontrollera formlernas riktighet. . Till-

vägagångssättet är således snarlikt det jag användt vid uppställandet af

i noten sida 412 omnämnda tabell för uppskattning af liggande träd. ^)

' De af Schiftel använda formlerna äro;

för tallen, funnen på empirisk väg,

för granen

/ = 0,896 k.^ — 0,16 -i
—

k.-, h

/ =

-^0 = '^i +

4

h — 4 m.

-^1 = 0,713 -i- 0,313 /é., — (0,062 — 0,067 k^ Sh — 8

"^3 — '^2 — °j^ö

Den af mig använda formeln var Xewtons formel, i hvilken i stället för diametern vid

rotändan insatts diametern vid brösthöjd

7' = 0,1309 Ä(f/j- T ä,d,^-).

I formlerna betyda:

f — formtalet.
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Vid här ifrågavarande undersökning har jag däremot sökt, att ur

själ/va materialet härleda for^ntalstabellerna. Därvid har jag gått till

väga på följande sätt. De i tabell 3 angifna formtalen för formklas-

serna äro:

För tallen

Formklass 0,65

» 0,70

» 0,75

» 0,80

För granen

Medelformkvot 0,653

» 0,702

>> 0,746

» 0,795

Medelformtal 0,45^

» 0,496

» 0,532

» 0,576

Formklass 0,60

» 0,70

0,80

Medelformtal 0,434

» 0,502

» 0,556

Medelformkvot 0,615

» 0,701

» 0,775

Medelformkvoterna öfverensstämma således ej fullt med de för form-

klasserna antagna, hvarför det blef nödvändigt att utjämna denna olik-

het. Detta skedde på grafisk väg på det sätt, att formkvoterna togos

som abskissor och formtalen som ordinator, såsom framgår af nedanstå-

ende figur I . Därvid visade det sig, att den linje som sammanband or-

dinatornas ändpunkter utan a/sevärda förskjutningar bildade en rät

linje ^ d. v. s. att formtalen, ordnade efter formkvoterna, utgöra en arit-

metisk serie.

De på detta sätt grafiskt utjämnade formtalen äro:

För tallen: Formklassen 0,65 Formtalet o,454

> 0,70 » 0,495

» 0,75 » 0,536

» 0,80 » 0,577

v
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Fig. 2 och 3. Höjdklassernas medelfonntal i förhållande till tormklassernas.

Tall (öfre fig.). Gran (nedre fig.).

\'erhältnis der niittleren Formzahlen der Höhenklassen zu den der Forniklassen.

Kiefer (oben). P^ichte (unten).



422 ALEX. MAASS.

Tanntal

TamxzaM
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0.65 OSOTanrikxiJt
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Tamiquotient

Fig. 4 och 5. Höjdklassernas medelformtal. Tall (öfre fig.). Ciran (nedre- fig.).

Mittlere Formzahlen der Höhenklassen. Kiefer (oben). Fichte (unten).
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Beräkning af höjdklassernas formtal.

Berechnung der Formzahlen der Höhenklassen.
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Formtalstabell.



10 n ;4 16 te 20 1^4 ze S8 HöjdLm,
Tlohje xn rrv.

Y\g. 6 och 7. Formtalskurvor, Tall (öfre tig.). Cran (nedre fig.).

Fornizahlskunen. Kiefer oben\ Fichte unten).
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Kubikinnehållet.

På grund af de i tabell 5 angifna formtalen uträknades kubikinne-

hållet af träd med brösthöjdsdiametrar från 8 till 60 cm. samt höjder

växlande mellan 8 och 30 m. Dessa virkesmassor äro införda i vidfo-

gade 7 tabeller (sida 446 och följande).

Det har förut å sida 404 påpekats, att hos det insamlade materi-

alet tallens formkvot ej i något fall understiger o, 575, men att däremot

formkvoten hos granen nedgår till 0,516. Emellertid är det endast 14

granar eller 4,5 % af hela granantalet, hvilkas formkvot understiger o,575-

Å andra sidan är det 8 träd hos tallen och 4 hos granen, eller i båda

fallen 1,5 % af stamantalet, hvilka hafva en formkvot af 0,825 och där-

öfver'

Häraf framgår, att tallens och granens formkvoter hufvudsakligen

röra sig mellan 0,575 och 0,825. Bildas nu formklasser med en skillnad

i formkvoten af 0,05 blir deras antal 5 st. eller 0,60, 0,65, 0,70, 0,75 och

0,80. Detta torde för praktiskt ändamål vara tillfyllest. Ehuru nu här

ifrågavarande undersökning af tallen ej lämnade material till att bilda

en formklass 0,60, har jag dock för att fylla denna brist bifogat en

tabell öfver kubikinnehållet hos träd äfven af denna klass. Denna ta-

bell återfinnes å sida 444. Uträkningen mötte ej några svårigheter.

På grund af de i tabell 5 meddelade formtalen för hvarje formklass och

höjd kunde formtalen för formklassen 0,60 hos tallen lätt beräknas, då

ju för hvarje höjd formtalen sjunka med formkvoten såsom en aritmetisk

serie.

Dessa sålunda för formklassen 0,60 funna formtal äro:

Höjd 8 m. Formtal 0,466 Höjd 18 m" Formtal 0,409

9
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Vid tabellernas användning måste jag mäta trädets diameter 1,3 m.

från marken samt uppskatta trädets hela höjd och formkvoten. Allt

efter trädets större eller mindre växtfyllighet måste jag därför hänföra

trädet till en af de angifna formklasserna. Växtfylligheten uttryckes

här genom förhållandet mellan diametern på midten och diametern vid

brösthöjd. Om således tvenne lika höga träd vid brösthöjd hålla 20

och 40 cm. samt på midten 15 och 30 cm., tillhöra dessa båda träd

samma formklass, ehuru afsmalningen hos det gröfre trädet är dubbelt

så stor som hos det mindre trädet. Det är icke den absoluta storleken

hos denna afsmalning, här 5 och 10 cm., utan densammas förhållande

till brösthöjdsdiametern, som är bestämmande. Båda träden afsmalna

med 25 % af brösthöjdsdiametern och tillhöra därför samma formklass

eller klassen 0,75. Skulle afsmalningen hos båda träden vara lika, till

ex. 5 cm., blir afsmalningsprocenten resp. 2^ % och 12,5 % samt form-

kvoterna 0,75 och 0,875. De båda träden tillhöra nu olika formklasser.

Efterföljande sammanställning utgör därför en ledning vid bedöm-

andet, till hvilken formklass träden böra hänföras. Denna öfversikt

gör det äfven möjligt att använda tabellerna vid uppskattning af liggande

träd. Trädet mätes då vid brösthöjd och på midten af stammen. I

öfversikten finner jag vidare den formklass trädet tillhör, och på grund

af denna samt brösthöjdsdiametern och längden afläses stammens vir-

kesmassa i tabellerna.

Vore det nu möjligt att å stående träd utan allt för mycket arbete

mäta diametern på midten af stammen, skulle träduppskattningen vara

en lätt sak, då ju trädets formklass vore bestämd i och med denna

diametermätning. Men nu är en klafning på halfva trädets höjd i de

flesta fall förenad med stora svårigheter, hvarför det naturligtvis vore

önskligt, om trädets formklass kunde bedömas på grund af en diameter-

mätning vid viss bestämd höjd ifrån marken, hvilken dimension lättare

kunde mätas med t. ex. stångklafve. Förutom brösthöjdsdiametern och

höjden skulle således äfven mätas en diameter vid t. ex. 6 m. höjd och

på grund af denna senare klafning formklassen bestämmas. Detta låter

sig ock tilhiärmelsevis göra med hjälp af de i tabell 8 och g meddelade

afsmalningstabcllerna. I dessa tabeller finner man diametrarna vid en

viss bestämd höjd för olika trädhöjder och formklasser. Dessa diametrar

äro uttryckta i procent af brösthöjdsdiametern. Såsom ett exempel vilja

vi anföra en 20 m. hög tall med en brösthöjdsdiameter af 30 cm.

Håller detta träd vid 6 m. höjd 25 cm., hvilket ju utgör 83,3 % ^f

brösthöjdsdiametern, tillhör trädet enligt tabell 8 formklassen 0,75, hvil-

ken klass vid 6 m. höjd anges ha en dimension af 84 % af brösthöjds-

diametern. Den för tallen upprättade afsmalningstabellen kan. då det
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Diametern på midten af trädet för olika formkiasser.

Durchmesser in halber Höhe der einzelnen Formkiassen.
Tabell 6.

1 1
^

M
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Kronans relativa längd för olika form- och höjdklasser.

Relative Kronenlänge der Form= und Höhenklassen.

Tabell 7-

Höjdklass

Höhenstufe
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klassen 0,60 i medeltal har en relativ längd af ungefär 80 ^o , klassen

0,70 af 70 % och klassen 0,80 af 60 % . Vid en närmare granskning

af grundmaterialet finner man emellertid, att kronlängd^rna inom hvarje

formklass äro fördelade på följande sätt i procent af klassens stamantal:

Kronlängden

under 65 ?o 65—75 °o öfver 75 %
Formklassen 0,60 9 % 23 % 68 %

» 0,70 23 % 32 % 45 %
» 0,80 59 % 26 % 15 %

Häraf framgår, att de relativa kronlängderna röra sig mellan ganska

vida gränser, och att det vid bedömandet af formkvoten efter kronans

relativa höjd i de flesta fall blir en slumpens sak, om jag träffar det

rätta. Skulle nämligen ifrågavarande material för granen bedömas efter

kronhöjdens relativa storlek, skulle följande antal stammar komma till

felaktie formklass:

Af formklasserna 0,60 -



KUBIKINNEHÅLLET OCH FORMEN HOS TALLEN OCH GRANEN. 43

1

ning med formkvoten för den formklass, höjdklassen tillhörde. Nu skedde

en första utjämning på grafisk väg, hvarvid höjderna togos såsom ab-

skissor och diameterkvoterna såsom ordinator. För hvarje undersökt höjd

4>5. 7,5 m. etc. togs ett särskildt blad, men inlades på samma blad kur-

vorna för de olika formklasserna. På de grafiska bilderna, 6 st. för

hvarje trädslag, kunde nu afläsas de utjämnade diameterkvoterna vid

4,5 7,5 etc. m. höjd hos träd af en total höjd af 8—30 m. För att emel-

lertid äfven lära känna diameterkvoterna vid andra höjder af stammen an-

vändes ånyo det grafiska framställningssättet. Nu togos diameterkvoterna

såsom abskissor och höjderna såsom ordinator. I de här bifogade grafiska

uppställningarna (fig. 8 och 9) äro af utrymmesskäl endast inlagda kur-

vorna för 9 m. höga träd och sedan för hvar 3:6 meter.

Hela tillvägagångssättet torde bäst belysas af ett exempel, hvari-

genom det blir obehöfligt att här införa alla beräkningar och grafiska

framställningar för materialet i sin helhet. Vi välja då såsom exempel

granen, formklassen 0,80 och höjdklassen 15 m. (se tabell i).

Diameterkvoten vid 4,5 m. höjd är 0,891

» » 7,5 » » » 0,751

» » 10,5 » » » 0,515

Medelformkvoten för höjdklassen 0,773.

Först dividerades således 0,891, 0,75 ' och 0,515 hvar för sig med
0,773. De erhållna kvoterna 1,15, 0,97 och 0,67 multiplicerades hvar för

sig med o,So eller formklassens formkvot, hvarigenom diameterkvoterna

blefvo 0,92, 0,78 och 0,54. Den grafiska utjämningen af dessa tal gaf

till resultat:

Diameterkvoten vid 4,5 m. höjd — 0,92

» »7,5 » » — 0,80

» » 10,5 » » — 0,56

I den slutliga grafiska framställningen af afsmalningen i figur 9
kunde följanda afläsningar göras :

Diametern vid 4 m. höjd håller 93 % af brösthöjdsdiametern

» » 5 » » »91 °4 » »

» » 6 » 3> » 87 % » »

* >> 7 » » »82 % » »

» » 8 » » * 77 %^ » *

» » 9 » » »69 % » »

» » 10 » » » 61 %" » >

» »II» » >> 5 1 5^ * *

12 40
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De på nu beskrifna sätt erhållna afsmalningstalen för tall och gran

äro införda i tabell 8 och g. Genom denna tabell kan jag således, då trädets

längd, formklass och brösthöjdsdjameter äro kända, med lätthet beräkna

trädets dimensioner vid olika höjd från rotändan.

Om det således vore fråga om att lära känna diametrarna vid olika

höjder hos en tall af 15 m. längd och med en brösthöjdsdiameter af

30 cm., skulle man gå till väga på följande sätt Trädet anses till-

höra formklassen 0,70. Ur tabell 8 finna vi, att trädets diametrar, ut-

tryckta i procent af brösthöjdsdiametern, äro

vid en höjd im. af 4 5 6 7 8 9 101112

procent 85 81 77 72 67 61 54 45 36

Trädets diametrar äro därför

vid 4 m. höjd 85 X af 30 cm. eller 25,5 cm.

» » » » 24,3 »

» » » » 23,1 »

» » » »21 ,6 »

» » » » 20,1 »

» » » » 18,3 »

» » » » 16,2 »

» » » » 13)5 *

» » » » 10,8 »

Timmerutbytet ur det ifrågavarande trädet skulle således allt efter

olika apteringsgrunder kunna blifva:

en stock 27' x 8"

tvä stockar 20' X 9" och i5'x6"

tre stockar 13'xio", I3'x8" och i3'X4"

Förestående uppgifter om trädets afsmalning lämna äfven material

till att besvara andra i praktiken förekommande spörsmål.

Den timmerdugliga längden af trädet vid viss toppdimension kan

beräknas, liksom ock kubikinnehållet hos den timmerdugliga delen af

trädet.

Vid en toppdimension af t. ex. 6 eng. tum (15,2 cm.) är timmer-

dugliga längden 10,4 m. Diametern på midten af den 10,4 m. långa

stamdelen är 23,9 cm. Ur en cylindertabell erhålla vi då virkesmassan

att vara 0,47 kbm. Gagnvirket utgör således 90 %' af hela trädets ku-

bikinnehåll (0,52 kbm.)

Af tabellerna 8 och 9 framgår slutligen, aU hos träd af samma
form,klass och höjd granen är växtfylligare än tallen i den nedre hälften

af stammen, men att förhållandet är omvändt, då det gäller öfre hälften

af trädet.

5
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Afsmalningstabell för tall.

Ausbauchungsreihen der Kiefer.
Tabell 8.

13

14

15

16

17

18

19

o O

i

23

24

0,65

0,70

o,7S
0,80

0,70

0,75
0,80

0,65

0,70

0.-75

0,80

0,65

0,70

°.75
0,80

°,65

0,70

0,75
0.80

0,65

0,70

0,75
0,80

0.65

0,70

0.75
0,80

0,65
0,70
o, 75
0,80

0,65

0,70

0.75
0,80

0.65

0,70
°.75
0,80

0.65

0,70

0,75
0,80

0,65
0,70

0.75
0,80

0,65

0,70

0,75
0,80

0.65

0,70

0,75
0,80
o,6s

0,70

0,75
0,80
o>65

0,70

0,75
0,80

0,65

0,70

0,75
0,80

Diametern vicf en höjd i meter af

Durchmesser in einer Höhe von m.

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Procent af brösthöjdsdiametern

Prozente des Brusthöhendurchmessers

83

33
37
43
47
45
52

59
65

54
59
66

72
61

66

7'

77
65

70

75
80

69

73
78
82

71

75
80

84

73
77
82

85

75
78
82

8s

77

79
83
86

78
80

83
86

79
81

84
87

86

% \ % %

35
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Afsmalningstabell för gran.

Ausbauchungsreihen der Fichte.
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Barkens kubikinnehåll och tjocklek.

Såsom förut redan blifvit omnämndt, uppskattades de fällda prof-

stammarna på det sätt, att de klafvades på hvarje metersektion. Å en

del af dessa profstammar aflägsnades barken på matställena, hvarefter

hela trädet ånyo klafvades.

Skillnaden i de båda uppskattningarna utgjorde barkens kubikinnehåll.

På detta sätt utröntes barkens kubikinnehåll hos loo tallar och 51 granar.

Grundmaterialet är intaget i tabellerna 11 och 12, där förutom barkens

kubikinnehåll, uttryckt i procent af hela trädets virkesmassa, äfven angif-

vits å vissa höjder af trädet barkens tjocklek i förhållande till motsvarande

diameter med bark. Ändamålet med denna undersökning var nämligen

tvåfaldigt. Den afsåg att lära känna dels barkens kubikinnehåll, dels

barkens tjocklek vid hvarje meter af trädets längd. Genom denna se-

nare beräkning skulle erhållas reduktionstal för att förvandla en dia-

meter med bark till en sådan utan bark.

Det insamlade materialet är af ringa omfång, hvarför det torde vara

berättigadt, att till dess ett rikligare undersökningsmaterial föreligger, upp-

skjuta en mera ingående undersökning af de faktorer, som kunna in-

verka på barkens kubikinnehåll och tjocklek. De här lämnade uppgif-

terna göra därför endast anspåk på att tjäna såsom en ledning vid be-

dömandet af barkens kubikinnehåll och tjocklek. Därför har här ej

beaktats det inflytande, som åldern och formkvoten möjligen kunna ut-

öfva, allra helst det för praktiskt ändamål torde vara till fyllest att lära

känna, huru höjden och brösthöjdsdiametern inverka. Så mycket tyckes

framgå af tabellernas siffror, att det gröfre trädet ej har större bark-

procent än det mindre vid samma höjd för båda träden. Vidare synes

barkprocenten falla med stigande höjd.

Efter grafisk utjämning skulle barkens kubikinnehåll, uttryckt i pro-

cent af hela trädets virkesmassa, utgöra:

Trädets höjd
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Barkens tjocklek.

Rindenstärke.
Tabell lo.

ta

:c3 o
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Materialet för undersökningen: Tall.

Qrundlagenmaterial: Kiefer.
Tabell ii.

'" 3.
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Materialet för undersökningen: Gran.

Qrundlagenmaterial: Fichte.
Tabell 12.
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1

Formtals- och uppskattningstabellernas användbarhet.

En jämförelse mellan tallens och granens formtal i tabell 5 visar,

att dessa inom samma formklass ligga helt nära hvarandra. Den största

skillnaden hos träd af 9 m. höjd och däröfver är 2% , men uppgår i de

flesta fall till en vida mindre procentsats. Xu torde vid en trädupp-

skattning en feltaxering af en eller annan procent ej kunna undvikas,

hvarför ofvannämnda skillnad mellan tallens och granens formtal saknar

praktisk betydelse. Det måste därför anses berättigadt, att använda de

för tallen upprättade uppskattningstabellerna äfven för granen, hvari-

genom endast en tabell blir behöfig.

Då de af Schiffel för tallen och granen i Österrike uppställda form-

talstabellerna ^ äfvenledes taga hänsyn till formkvoten, är naturligtvis en

jämförelse mellan dessa och de för Särna sammanställda af stort intresse.

Denna jämförelse är gjord i efterföljande tabell 13.

En blick på denna tabell visar genast, att ingen skillnad före-

finnes mellan de för Särna och Österrike uppställda forvitalstabeller7ia.

Denna omständighet utgör ett talande bevis för, att därest formtalen

sammanställas efter formkvoten, det vid upprättandet af formtalstabeller

är alldeles obeJiöfligt att särskilja olika växtornråden. Dylika formtals-

tabeller och de på dem grundade uppskattningstabeller kunna således

finna en vidsträckt användning. Från den öfverensstämmelse, som före-

finnes mellan formtalen för Särna och Österrike utgör dock formklassen

o,So hos granen ett undantag. Här äro de enligt Schiffels formel ^ beräk-

nade formtalen väsentligen högre. Jag har förut å sida 419 påvisat, att

därest formtalen ordnas grafiskt med formkvoterna såsom abskissor och

formtalen såsom ordinator, den linje som sammanbinder ordinatornas

ändpunkter utgör en rät linje. Hos Schiffel däremot bildar denna linje

en stigande kurva. De enligt Schiffels formel beräknade formtalen för

växtfyllig gran äro därför för höga. Detta beror därpå, att i SchiffeFs

formel diameterkvoten vid -^ '4 af trädets höjd beräknats för hög för de

högre formkvoterna. Jämföra vi nämligen uppgifterna för t. ex. en 18

m. hög gran i de här meddelade afsmalningstabellerna å sida 436 och de

af Schiffel uppställda diameterkvoterna finna vi följande olika diameter-

kvoter vid 13,5 m. höjd.

Särna Österrike

Forraklassen 0,60 0,35 0,34

» 0,70 0,41 0,44

» 0,80 0,48 0,54

' Förut omnämnda arbeten af Schiffel.

' Se noten ä sida 418.
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Jämförelse mellan de för Särna uppställda formtalstabellerna och
de af Schiffel för Österrike beräknade.

Die fiir Särna aufgestellten Pormzahlen in Vergleich mit denen von Schiffel
fiir Oesterreich berechneten.

Tabell ij.

Trädslag

Holzart
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bedömas för hvarje träd. Annorlunda blir däremot förhållandet, då man

vid en skogsindelning eller en skogsvärdering önskar utröna beståndens

virkesmassor. Då skulle det enligt mitt förmenande vara synnerligen

olämpligt och tidsödande att bestämma formklassen för hvarje träd. Då
bör endast medelformklassen for hela beståndet bedömas. Därvid är

att märka, att de båda yttersta formklasserna, 0,60 och 0,80, ej kunna

vara medelformklasser inom ett bestånd. Valet behöfver således endast

ske mellan formklasserna 0,65, 0,70 och 0,75. Det gäller därför, att

innan beståndets uppskattning påbörjas, hänföra beståndet till en af dessa

formklasser. Vid en beståndsuppskaitning användes således endast en af

tabellerna för formklasserna 0,65, 0,70 eller 0,75. Härigenom blifva ju

tabellerna synnerligen lätthandterliga, då endast en af tabellerna behöf-

ver användas inom ett och samma bestånd.

M vilja nu se till, hvilka fel i virkesuppskattningen vi kunna begå

vid en taxering efter här föreslagna formklasser. På grund af formtals-

tabellen finna vi, att äfven om ett bestånd uppskattas efter dess rätta

formklass, ett fel af j—j% i virkesmassan ej är uteslutet. Detta blir

således ett fel, hvarmed vi alltid måste räkna. Nu kan äfven det fall

tänkas, att alla bestånd vid en skogsuppskattning taxeras efter form-

klassen 0,70. Skillnaden i en kubicering efter formklassen 0,70 och de

närmaste klasserna 0,65 och o, 75 utgör 7 å 8 °o af virkesbeloppet för

klassen 0,70. Då emellertid till klasserna 0,65 och 0,75 äfven räknas

bestånd med en medelformkvot af resp. 0,625 och o, 774, blir den högsta

feluppskattningen, om alltid formklassen 0,70 användes, 10—12%. Slut-

ligen kunna ju ock bestånd, tillhörande formklassen o, 75, på grund af

ett oriktigt bedömande af formklassen uppskattas efter klassen 0,65 eller

tvärtom. Feltaxeringen icppgår nu till 20—25 "r, eller det största fel,

som med begagnande af denna tabell kan begås vid en beståndsupp-

skattning.

Vi meddela till sist en del jämförelsetaxeringar, där materialet är

hämtadt från olika länder. Beståndens virkesmassor hafva ursprungligen

uppskattats medelst profstammar eller genom fullständig fällning. På

grund af profstammarnas eller samtliga träds höjder voro äfven medel-

höjderna för hvarje diameterklass beräknade. Härigenom blef det lätt

att på försök äfven använda här uppställda tabeller, hvarvid för samt-

liga bestånd användes tabellen för tall. Därjämte antogs, att bestånden

hänförts dels till den rätta formklassen, dels till en och samma formklass

eller 0,70. Resultaten af dessa jämförande uppskattningar finnas angifna

i efterföljande tabell 14 å sida 460, af hvilken framgår, att därest form-

klassen bedömes rätt, med dessa uppskattningstabeller kunna verkställas

fullt tillfredsställande skogstaxeringar.
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Ale.v. Maass: Tabell för träduppskattning.

Tall. Formklass 0,60.

Diameter

1,3 m. från

marken

Höjd i meter
10 11 12 13 14 15 16 17

Kubikmeter
18

8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

0,019

0,024

0,029

0,035

0,042

0,049

0,057

0,066

0,075

0,085

0,095

0,106

0,117

0,021

0,026

0,032

0,039

0,046

0,054

0,063

0,072

0,082

0,093

0,104

0,116

0,129

0,142

0,156

0,170

0,185

0,201

0,022

0,028

0,035

0,042

0,050

0,059

0,069

0,079

0,090

0,101

0,113

0,126

0,140

0,154

0,170

0,185

0,202

0,219

0,237

0,255

0,275

0,295

0,315

0,024

0,031

0,038

0,046

0,054

0,064

0,074

0,085

0,097

0,109

0,123

0,137

0,151

0,167

0,183

0,200

0,218

0,237

0,256

0,276

0,297

0,318

0,341

0,026

0,033

0,041

0,049

0,058

0,069

0,080

0,091

0,104

0,117

0,132

0,147

0,162

0,179

0,197

0,215

0,234

0,254

0,275

0,296

0,319

0,342

0,366

0,390

0,416

0,442

0,470

0,498

0,028

0,035

0,043

0,052

0,062

0,073

0,085

0,097

0,111

0,125

0,141

0,157

0,174

0,191

0,210

0,230

0,250

0,271

0,293

0,316

0,340

0,365

0,391

0,417

0,444

0,473

0,502

0,532

),029

0,037

0,046

0,056

0,066

0,078

0,090

0,104

0,118

0,133

0,149

0,166

0,184

0,203

0,223

0,244

0,265

0,288

0,311

0,336

0,361

0,387

0,415

0,443

0,472

0,502

0,533

0,564

0,597

0,631

0,665

0,701

0,737

0,031

0.040

0,049

0,059

0.070

0,083

0,096

0,110

0,125

0,141

0,158

0,176

0,196

0,216

0,237

0,259

0,282

0,306

0,331

0,356

0,383

0,411

0,440

0,470

0,501

0,532

0,565

0,599

0,634

0,669

0,706

0,744

0,782

0,063

0,075

0,088

0,101

0,116

0,133

0,150

0,168

0,187

0,207

0,228

0,251

0,274

0,298

0,324

0,350

0,377

0,406

0,435

0,466

0,498

0,530

0,564

0,599

0,634

0,671

0,709

0,748

0,787

0,828

0,870

0,913

0,957

1,002

1,048

0,066

0,079

0,092

0,107

0,123

0,140

0,158

0,177

0,198

0,219

0,241

0,265

0,290

0,315

0,342

0,370

0,399

0,429

0,460

0,493

0,526

0,561

0,596

0,633

0,671

0,709

0,749

0,790

0,833

0,876

0,920

0,966

1,012

1,060

1,109
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Formklass 0,60.
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A/ex. Maass: Tabell för träduppskattning.

Tall. Formklass 0,65.

Diameter

1,3 m. från

marken

Höjd i meter
10 11 12 13 14 15 16 17

Kubikmeter
18

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

0,020

0,025

0,031

0,038

0,045

0,053

0,062

0,071

0,080

0,091

0,102

0,113

0,126

0,022

0,028

0,035

0,042

0,050

0,059

0,068

0,078

0,089

0,100

0,112

0,125

0,139

0,153

0,168

0,183

0,200

0,216

0,024

0,031

0,038

0,046

0,054

0,064

0,074

0,085

0,097

0,109

0,122

0,136

0,151

0,167

0,183

0,200

0,218

0,236

0,255

0,275

0,296

0,318

0,340

0,026

0,033

0,041

0,050

0,059

0,069

0,080

0,092

0,105

0,118

0,133

0,148

0,164

0,181

0,198

0,217

0,236

0,256

0,277

0,299

0,321

0,344

0,369

0.028

0,036

0,044

0,053

0,064

0,075

0,086

0,099

0,113

0,127

0,143

0,159

0,176

0,195

0,214

0,233

0,254

0,276

0,298

0,322

0,346

0,371

0,397

0,424

0,452

0,480

0,510

0,540

0.030

0,038

0,047

0,057

0,068

0,080

0,092

0,106

0,121

0,136

0,153

0,170

0,189

0,208

0,228

0,250

0,272

0,295

0,319

0,344

0,370

0,397

0,425

0,453

0,483

0,514

0,545

0,578

0,032

0,041

0,050

0,061

0,072

0,085

0,098

0,113

0,129

0,145

0,163

0,181

0,201

0,222

0,243

0,266

0,289

0,314

0,340

0,366

0,394

0,423

0,452

0,483

0,515

0,547

0,581

0,616

0,651

0,688

0,726

0,764

0,804

0,034

0,043

0,053

0,065

0,077

0,090

0,105

0,120

0,137

0,155

0,173

0,193

0,214

0,236

0,259

0,283

0,308

0,334

0,362

0,390

0,419

0,450

0,481

0,514

0,548

0,582

0,618

0,655

0,693

0,732

0,772

0,814

0,856

0,069

0,082

0,096

0,111

0,128

0,145

0,164

0,184

0,205

0,227

0,250

0,275

0,300

0,327

0,355

0,384

0,414

0,445

0,478

0,511

0,546

0,582

0,619

0,657

0,696

0,736

0,778

0,820

0,864

0,909

0,955

1,002

1,050

1,100

1,150

0,073

0,087

0,102

0,118

0,135

0,154

0,174

0,195

0,217

0,240

0,265

0,291

0,318

0,346

0,376

0,406

0,438

0,471

0,505

0,541

0,577

0,615

0,654

0,695

0,736

0,779

0,823

0,868

0,914

0,961

1,010

1,060

1,111

1,163

1,217



KUBIKINNEHÅLLET OCH FORMEN HOS TALLEN OCH GRANEN. 44 7

Formklass 0,65.

Höjdi meter
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Ak.v. Maass : Tabell för träduppskattning.

Tall. Formklass 0,70.

Diameter

1,3 m. från

marken

Höjd i meter
9

I

10
II

11 12 13 U 15 16 17

Kubikmeter
18

9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

0,021

0,027

0,034

0,041

0,048

0,057

0,066

0,076

0,086

0,097

0,109

0,121

0,134

0,024

0,030

0,037

0,045

0,053

0,063

0,073

0,083

0,095

0,107

0,120

0,134

0,148

0,164

0,180

0,196

0,214

0,232

0,026

0,033

0,041

0,049

0,058

0,068

0,079

0,091

0,104

0,117

0,131

0,146

0,162

0,179

0,196

0,214

0,233

0,253

0,274

0,295

0,318

0,341

0,365

0,028

0,036

0,044

0,053

0,063

0,074

0,086

0,099

0,113

0,127

0,143

0,159

0,176

0,194

0,213

0,233

0,254

0,275

0,298

0,321

0,345

0,371

0,397

0,030

0,038

0,047

0,057

0,068

0,080

0,093

0,107

0,122

0,137

0,154

0,171

0,190

0,209

0,230

0,251

0,274

0,297

0,321

0,346

0,372

0,399

0,427

0,456

0,486

0,517

0,549

0,582

0,033

0,041

0,051

0,062

0,073

0,086

0,100

0,115

0,130

0,147

0,165

0,184

0,204

0,225

0,247

0,270

0,293

0,318

0,344

0,371

0,399

0,428

0,459

0,490

0,522

0,555

0,589

0,624

0,035

0,044

0,054

0,066

0,078

0,092

0,107

0,122

0,139

0,157

0,176

0,196

0,218

0,240

0,263

0,288

0,314

0,340

0,368

0,397

0,427

0,458

0,490

0,523

0,557

0,593

0,629

0,667

0,705

0,745

0,786

0,828

0,871

0,037

0,047

0,058

0,070

0,083

0,098

0,114

0,130

0,148

0,168

0,188

0,209

0,232

0,256

0,281

0,307

0.334

0,362

0,392

0,423

0,454

0,487

0,522

0,557

0,594

0,631

0,670

0,710

0,751

0,793

0,837

0,882

0,927

0,074

0,089

0,104

0,121

0,139

0,158

0,178

0,200

0,222

0,246

0,272

0,298

0,326

0,355

0,385

0,416

0,449

0,483

0,518

0,554

0,592

0,631

0,671

0,712

0,754

0,798

0,843

0,889

0,937

0,985

1,035

1,086

1,139

1,192

1,247

0,079

0,094

0,110

0,128

0,147

0,167

0,189

0,212

0,236

0,261

0,288

0,316

0,345

0,376

0,408

0,441

0,476

0,512

0,549

0,588

0,627

0,669

0,711

0,755

0,800

0,846

0,894

0,943

0,993

1,045

1,098

1,152

1,207

1,264

1,322
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A/ex. Maass: Tabell för träduppskattning.

Tall,
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A/ex. Maass: Tabell för träduppskattning.

Tall.



KUBIKINNEHÅLLET OCH FORMEN HOS TALLEN OCH GRANEN.



^54 ALEX. MAASS.

A/e.v. Maass: Tabell för träduppskattning.

G
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Formklass 0,60.
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Alc.w Maass: Tabell för träduppskattning.

Q
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A/c.y. Maass: Tabell för träduppskattning.

Gran. Formklass 0,80.

Diameter
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT I908, H. 12. FACKUPPSATSER.

LITTERATUR.

(Vid hänvisningar till nedanstående tidskrifter användas följande förkortningar:

A. F. u. J. Z. = Allgemeine Först- iind Jagd-Zeitung; Bull. Soc. Belg. = Bulletin de

la Société centrala forestiére de Belgique ; C. f. d. g. F. - Centralblatt fiir das gesamnite

Forstwesen; F. Cbl. = Forstwissenschaftliches Centralblatt; F. Forstf. M. - Finska F"orstför-

eningens Meddelanden; L. J. = Lesnoj Journal; N Z. f. L. u. F. = Naturwissenschaft.

liche Zeitschrift fiir Land- und Forstwirtschaft ; Kev. = Revue des eaux et foréts; Schw. Z.

= Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen; Th. J. = Tharandter forstliches Jahrbuch; Z
f. F. u. J. = Zeitschrift fiir Först- und Jagdwesen; T. f. Sg. = Tidsskrift for Skogbrug
T. f. Sv. = Tidsskrift for Skovvaesen; S. Möss. T. = .Svenska Mosskulturföreningens tidskrift)

Skogsskötsel.

KLAUS HANSSEN. Fra Bergens Skogselskabs forstlige Forsogs-
virksomhed. Indberetning fra Forsogshaven./'/'. / Sg. igoS. h. s)- Ber-

gens skogsselskab uppdrager trädplantor för utplantering såväl utmed kust-

trakterna som i fjälltrakterna A de förra ställena böra de utplanteras re-

den i april, men i fjällen kan ofta utplanteringen ej ske förrän i juni. För

att därför hafva plantor till hands, som började växa olika tidigt, sökte man
till en början upprätta smärre lokala ])lantskolor. Det visade sig emellertid

svårt att vårda ett flertal plantskolor. Dessa nedlades därföre och i stället

började på försk^ af Gloersen, Börre Giertsen (se Skogsvårdsf. tidskrift igo6 sid.

40) lagra plantorna på is för att hindra deras utveckling, tills dess de kunde
försändas till resp utplanteringsorter. Plantorna upptagas därför nu ur jor-

den vanligen i början af april och läggas genast på is i buntar om loo st.

Rötterna omviras antingen af mossa eller ock förvaras de direkt på isstyc-

kena. I senare fallet undvikes mögling af rötterna. En viktig faktor har

emellertid varit att undersöka, huru länge plantorna kunna förvaras på is

utan att taga skada. Af försöken härutinnan framgår, att tallplantor som upp-

tagas i början af april, kunna lagras i i Y2 ri^ånad, medan granplantorna kunna
ligga på is i 2V2 månad utan att plantorna taga skada. Försöken visade

också, att om skogsplantor förvaras i mörker med rötterna på is, så kan
ändå deras växttid icke fördröjas mer än en viss tid. Plantorna af tall börja

nämligen alltid ändå att växa i midten af maj och af gran i midten af juni.

De omtalade försöken hafva än vidare bekräftat den gamla erfarenheten,

att granen kan planteras äfven sedan den börjat slå ut nya skott, hvilket

däremot tallen ej tål vid.

Af undersökningen synes äfven framgå som om plantornas förvarande

på is skulle öka deras växtenergi. Härom torde dock ännu vara för tidigt

att döma, och författaren utlofvar noggrannare försök härutinnan ett annat år.

Till sist påvisar förf., att de största kottarna alltid ger det tyngsta fröet.

Förf. betviflar slutligen det gamla påståendet, att unga träd skulle gifva då-

ligt frö. Så har han t. ex. från 13 ä 14 år gamla träd fått stora kottar, son)
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gifvit lika tungt frö och lika stora plantor som hos 20— 3oåriga träd från

samma ställe och fullt så stora frön och plantor som hos 50— 6o-åriga träd

från andra trakter. Förf. har t. o. m. fått några kottar från en Q år gam-

mal tall, hvilka gåfvo frön med en vikt hos 1,000 frön af 7,765 gr., då

tallfrö i regeln t. ex. i mellersta Sverige endast väger 4—472 gram per

1,000 st.

G. Sch.

Skogsbotanik.

SELIM BIRGER. Om Härjedalens vegetation. Arh'7' för botanik. Bd

7. X:o ij. Uppsala och Stockholm igoS.

SELIM BIRGER. Härjedalens kärlväxter. Utgifven med understöd a

Kungl. vetenskapsakademien. Stockholm. A. B. Nordiska Bokhandeln'

(I distribution.) Stockholm 1008. Pris 1,75 kr.

Författaren har i dessa skrifter på ett förtjänstfullt sätt utfyllt en lucka i

kännedomen om vårt lands vegetation. Härjedalen har äfven i botaniskt hänse-

ende hört till våra mest förbisedda provinser. Stödd på sina undersökningar som-

rarna iQOO och 1903— 1907 lämnar förf. en ingående skildring af Härje-

dalens vegetation. Sedan författaren i korthet redogjort för provinsens kh-

luatologiska och geologiska förhållanden, skildras växtsamhällena med hänsyn

till samman^^ättning och utbredning. Hvad skogstyperna beträffar öfverens-

stämma dessa närmast med dem, som förut i denna tidskrift skildrats från

Hamra kronopark. Af tallskogarna skildrar författaren lafrika och mossrika

tallmoar samt ljungrika tallskogar. Granskogstyperna äro desamma som i

Hamra kronopark, men dessutom tillkomma lafrika granskogar, för hvilkas

sammansättning tyvärr ej lämnas någon redogörelse.

Bland andra mer allmänt intressanta saker i ofvannämnda arbeten må
dels framhållas förf:s studier öfver den utomordentligt rika flora, som träffas

på skarpa, mot söder exponerade bergssluttningar, sydlutor, dels hans ingå-

ende redogörelse för vegetationen och temperaturtorhållandena i sjön Håna

vid Lillherrdals by. Denna senare undersökning kan påräkna intresse äfven

utanför botanisternas trängre krets, i sitt slag är den den första i vårt land och

har ett ej ringa fysiskt-geografiskt värde. Vid redogörelsen för skogsgränsen

förekomma en del uppgifter af intresse för skogsmannen. På Hamrafjällets

sydsida träffas granbestånd på en höjd af 1005 m. ö. h., den högsta höjd,

från hvilken granen är känd i Härjedalen. På QÖo m. finnas bestånd med

kottar, på 715 med normalt utbildade frön. På Hamratjället förekomma

emellertid endast små bestånd, granskogsgränsen går längre öster ut vid öfre

Tansjön.

I det andra ofvannämnda arbetet lämnar författaren en förteckning af

Härjedalens kärlväxter med noggranna lokaluppgifter.

//. Hn.

T. IVAR LIRO. Kulturversuche mit finnischen Rostpilzen. Ar/a

Soc. pro Fauna et Flora fennica. 2g. A> 7. Helsingfors 1907. Tryckt i

Kuopio 1908.
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I den föregående årgången af Skogsvårdsföreningens tidskrift hade vi

tillfälle att referera en afhandling af denne förf. angående experiment med
finska rostsvampar. Föreliggande uppsats utgör en direkt fortsättning af dessa

studier och innehåller åtskilligt af stort intresse för skogsmannen. En väsentlig

del af undersökningarna ägnas nämligen åt den för våra skogsträd farligaste

af alla rostsvampar, Peridcrmium Pini. Som bekant är det ett aecidiestadiura, som
lefver på vår vanliga tall. De öfriga stadierna i svampens utveckling hafva

ända till senaste tid varit okända. I den förut refererade athandlingen ansåg

sig förf. ha skäl att misstänka ett samband mellan Periiicimiiim Pini och en

(^rouariiitm, som han i Finland och Ryssland funnit på Pedicularis pahistyis och

Pid. sccptnim Carolimim De kulturförsök, som han då anställde för att utröna

detta förmodade samband, misslyckades emellertid, då de /<v//f7//<r7m-plantor,

med hvilka han experimenterade, snart dogc. Xu har han emellertid haft

bättre tur, i flera fall har han framkallat Cronartimn på Pcdicit/aris, genom
att inficiera Pedicitlaiis-'p\dintor med sporer af Petidermiimi Pin i. Härmed skulle

sålunda Peridermiiims lefnadscykel vara klarlagd. Emellertid har man hittills

icke i vårt land hittat någon Cronartinin på Pedicularis palustris och denna
Cronaiiiiim är för öfrigt äfven i Finland mycket sällsynt. ^ Man har därför

förmodat, att secidiesporerna förmå inficiera andra tallar, så att smittan går

direkt från träd till träd. Förf. har underkastat denna fråga en närmare
granskning. Han har dels bestrött unga tallar med Periderniinm-sT^ot&r , dels

inficierat sår i barken med sporer och med barkbitar, i hvilka myceliet till

Pcridermiiim Pini växte, men i alla fall med negativt resultat. Enligt författa-

rens försök synas sålunda de olika tallarna ej direkt kunna smitta hvar-

andra. Då emellertid Cronartiiim ej är funnen i många trakter, där Pcri-

denniuin är ytterst allmän (t. ex. i vårt land) och då förf. ännu ej inficierat

tallar med teleutosporer från Cronartiiim på Pedicularis, har man goda skäl

för att påstå att Peridcrmiums biologi är allt för litet känd, för att fälla några

bestämda uttalanden angående det sätt, hvarpå smittan sprider sig. Här åter-

står säkerligen ännu mycket att utforska, till gagn för skogsvården. För öfrigt

finnas en del, ganska intressanta meddelanden angående Peridcrmium . Förf.

har sålunda funnit, att svampen i medeltal inficierat iS—20 åriga stamdelar,

men att ända till öfver 4 o-år gamla ej gått fria. Svampen kan i flera år

lefva i barken, utan att på något sätt skada kambiet i dess verksamhet. Där-

efter kan kambiet antingen dödas omedelbart eller också lefva i flera år med
nedsatt verksamhet, i ett fall ända till 20, innan det slutligen upphör att

funktionera. Vidare • påpekar förf., hvad som för öfrigt ofta starkt framträder

på våra tallhedar, att olika träd visa mycket olika mottaglighet för svampens
angrepp, orsaken härtill ligger sannolikt i inre disposition och är kanske

ärftlig. Pei idermium Pini har lyckligtvis en fiende, nämligen en annan parasit-

svamp. Tulcrculina maxima Rostr., som nästan helt förmår undertrycka spor-

bildningen : /'cv7V/i^7-w//-blåsorna.

Äfven med granrost har förf gjort en del försök. Han har sålunda

ansett sig kunna konstatera att Accidium comscans blott är en öfvervintrings-

form af C/irysomyxa ledi på gran, liksom Chrysomvxa -icoronini, som förorsakar

häxkvastar på Lcdum palustrc, är en analog öfvervintringsform på Lrdum. Af

' Referenten har senast i sommar ifrigt sökt efter Cronartnint på Pedicularis pahistris
trakter där Pcridermhim Pini är mycket vanlig, men med fullkomligt negativt resultat.



628 TJÄNSTER OCH FÖRORDNANDEN.

granrostens aecidiestadium finnas sålunda två former Aecidinm coriiscans Fr.

och Aecidium abieiiniim Alb. et Schwein, den ena uppträder på våren, den

andra i juli och augusti. Likaledes finnas två former på uredo- och teleutos

porstadiet, nämligen CJirysomy.xa ivorouini Tranzsch och Chrysomyxa ledi Alb.

et Schwein. Häxkvastarna på Lcdnm äro nämligen enligt författaren endast en

särskildt utvecklad habituell form af Chrysomyxa ledi. Alla dessa former böra

därför sammanslås under arten Chrysomyxa ledi. (Alb. et Schwein) De Bary.

Angående den andra rostarten på gran, Chrysomyxa abictis Unger, har fört",

ej gjort några försök. Äfven björkrosten (Melampsoridiiim betuliniim (Pers) Des-

maz. har förf. studerat. I Finland öfvervintrar svampen i bladen på unga

groddplantor, som ej fälla sina blad under vintern. Från dessa sprider sig

rosten medels uredosporer tttl äldre träd.
.

//. H)i.

Tjänster och förordnanden.

K. Domänstyreisen. Generaldirektören Fredenberg har den 7 dec.

företagit tjänsteresa till Värmland.

Byråchefen Örtenblad har åtnjutit semester ^^/n— ^'^/u och ^12— ^/i2-

Notarien Norling har under tiden uppehållit byråchefsämbetet å byrå 3 ot h

amaniiensen Geete Norlings notarietjänst.

Byråchefen Giöbel semester den '^/n med notarien Schotte som vikarie.

Amanuensen Stahre uppehållit Schottes notarietjänst.

Notarien G. Schotte semester den 10, 23 och 24 dec. med amanuen-

sen Stahre som vikarie.

Till e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen har antagits utex. skogseleven

Lars H. Carlsson.

Tjänstledighet har beviljats jägm. i l'ärendö revir Westerberg V12 '908
—

""/i iqoq med e. jägm. F. Gunterberg som vikarie, jägm. i Ängeså revir

Halldin *Yi2
—

'°/i2. vikarie e. jägm. H. Stahre; bitr. jägm. i Ombergs re-

vir Kuylenstjerna ^'^/u— V12 i^ed e. jägm. G. Fischer som vikarie;

Till oaflönad assistent i Gripsholms revir har domänstyrelsen förord-

nat e. jägm. F. A. Berggren.

Till extra jägmästare har domänstyrelsen den ^4/^^ förordnat utex.

skogseleverna Per Albrekt Bergstedt och Folke Dahlberg inom meler;'Sta

Norrlands distrikt.

Till skogsförvaltare å Gustafsfors revir under LTddeholms aktiebolag

har antagits e. jägm. Bertil Tilländer.

Till skogsförvaltare hos Guldsmedshytte aktiebolag har antagits pr.

forstmästaren, grefve C. A. Rudenschöld.
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RÄTTELSER:

sid. 78 (Västmanlands läns berättelse), rad. 19 nedifrån stär

345 har, skall vara 34,5 har.

» 87 (Östergötlands läns berättelse) rad. 14 uppifrån stär

2-årig gran, omskolad, skall vara oomskolad.



INNEHALL

Sid.

Stockholms läns landstingsområde 103

L'ppsala » » 129

Södermanlands» » 113

Östergötlands » » 85

Jönköpings » » 65

Kronobergs > i39

Kalmar läns norra > 247

Kalmar » södra » 151

Blekinge » 97

Kristianstads läns » 257

Malmöhus » » 187

Hallands » » 121

Göteborgs o. Bohus läns >; 33

Alfsborgs läns » 55

Skaraborgs » » 27

Värmlands » » i93

Örebro » » i79

Västmanlands » » 7 7

Kopparbergs » >^
i

Gäfleborgs » » 161

Västernorrlands län .- 219

Jämtlands » » 271

Sammandrag 285

* Åtföljer h. 11 såsom bilaga.
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OM DE ENSKILDA SKOGARNAS INOM LANDSTINGS-
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ÅR 1907
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Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län har under året haft ena- Skogsvards-
o j 1 i o

^
st vrelsens sa?n-

handa sammansättning beträffande ledamöter och tjänstemän som under mayisätimng,

år I Qo6 sammanträden

o . w. m.
Sex ordinarie och en extra länsskogvaktare hafva under aret tjenst-

gjort hos styrelsen och framgår deras distrikt af berättelsen bilagd

kartskiss.

Skogsvårdsstyrelsen har under året haft 9 sammanträden, från hvilka

torde få antecknas följande ärenden.

En cirkulärskrifvelse till länets sågverksbolag, sågverksägare och

timmerförsäljare har utsändts, däri framhålles, att vid export af virke

så noggrant som möjligt bör angifvas hvad som afverkats inom länet,

för att så vidt möjligt söka till femårsperioden 19 10— 191 4 tillförsäkra

landstingsområdet detsamma rättehgen tillkommande andel i skogsvårds-

afgifterna. ÖnskUgt vore, om vederbörande insåge, hvilken betydelse

ett noggrant angifvande af den exporterade varans fångstort har på

sagda afgifters fördelning.

Sedan innevarande års riksdag på förslag af enskild motionär an-

hålHt, det Kgl. Maj:t täcktes låta utarbeta förslag till lagbestämmelser,

hvarigenom skogsvårdsstyrelserna tillägges rättighet att i fall, då sådant

finnes lämpligt, förvärfva skogsmark til^ bildande af allmänningar för

vederbörande landstingsområde samt för sådant ändamål använda n-

flytna skogsvårdsafgifter, hade skogsvårdsstyrelsen anmodats däröfver

afgifva underdånigt yttrande; med anledning häraf anförde styrelsen,

att hittills vunnen erfarenhet gifvit vid handen, att inom detta läns

landstingsområde inflytande skogsvårdssafgifter väl behöfdes för främ-

jandet af de ändamål och uppgifter, skogsvårdsstyrelsen jämlikt § 4 af

nådiga förordningen ang. skogsvårdsstyrelser den 24 juli 1903 i första

rummet har att tillgodose och befordra, och att vid sådant förhållande

styrelsen för sin del icke kunde biträda förslaget angående användande

af skogsvårdsafgifter för detta landstingsområde till inköp af allmän-

ningsskogar.

Skegsvårdsföreningens Tidskrift, iqo8. Bilaga i. I



På grund af från enskild skogsägare gjord framställning och med

stöd af egen erfarenhet af missförhållandet har styrelsen ingått till Kgl.

Maj:t med underdånig anhållan, att det täcktes Kgl. Maj:t jämlikt § 12

mom. 2 i lag ang. vård af enskildes skogar den 24 juli 1903 förordna,

det bete å ohägnad mark förbjudes i Kopparbergs län af getter under

hela året och af får under årets första hälft.

Mellan den 18— 21 juni företog styrelsen en gemensam exkursion

med Gäfvunda station på Mora—Venerns banan som utgångspunkt

öfver Johannisholm till Wenjans kyrkby, därifrån dagen därpå färden

ställdes längs vattendelaren mellan Wanån och Litterån förbi Spjutsäls

fäbodar in i Elfdalens socken med Risbergs fäbodar som mål.

Från Risbergs fäbodar gick färden dagen därpå till Elfdalen och

på fjärde dagen därifrån via det stora brandfältet vid Lade och plant-

skolan vid Mora åter till Falun.

Skogsvårdskommittéernas antal är ig och har deras hufvudsakliga

arbete bestått i att i egenskap af styrelsens ombud på orten biträda

befolkningen med en och annan upplysning angående skogslagen och

dess tillämpning; desslikes har kommittéerna tillhandahållit allmänheten

blankettryck för ansökningar, utdelat folkskrifter o. d.

Lifaktigheten hos dessa skogsvårdskommittéer är betydligt olika

och torde nästan kunna sägas, att kommittéernas arbete utgör ett utslag

för skogsintresset på orten.

I instruktion föreskrifven kortfattad rapport öfver skogarnas skötsel

och allmänna tillstånd har inkommit för år 1907 från 15 skogsvårdskommit-

téer nämligen Elfdalen, Lima, Jerna, Wenjan, Sollerön, Bjursås, Gustafs,

Wika, Norrbärke, Säter, St. Skedvi, Grangärde, Flöda, Orsa och Leksand.

Det af styrelsen föregående år påbörjade kartverket öfver länet i

sammandragen form har äfven under året fullföljts och finnas för när-

varande sammandragskartor med de olika skogsskiftena och deras litter-

beteckning mer och mindre fullständigt utsatta upprättade för följande

socknar:

Husby, Silfberg, Gagnef, Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo,

St. Tuna, Rättvik och Boda, Svärdsjö och Enviken, Mora och Wåmhus
i 3 delar, Jerna, Nås, Säfsnäs, Ore, Orsa, Elfdalen, Transtrand, Lima
samt Malung i skala 1:40000.

By, Garpenberg, Sundborn, Wika med norra delen af Skedvi, Flöda,

Leksand och Siljansnäs i 3 delar, Wenjan i 2 delar, Sollerö i 2 delar

och Äppelbo i skala i: 20000.

Säter i 2 delar i skala i: loooo.

Avesta, Bjursås i 2 delar och Al i 2 delar i skala i: 8000.

Grangärde och Ludvika i skala 1:50000.



Torsång, Kopparberg i skala i: 16000.

Dessa kartor reproduceras sedermera genom ljuskopiering för läns-

skogvaktarnas och skogsvårdskommittéernas behof.

För spridande af kunskap om skogens skötsel och vård bland den Skogvärdssty-

1 r 11 • ^ o r
relsens verk-

skogsägande befolknmgen har styrelsen under aret föranstaltat om hdX- samfiet för ut-

lande af inalles 62 föredrag i skogsfrågor, se bilaga i, och hafva föredra- ^*'^<^<^"'^* «/"
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gen 1 allmänhet vant ratt talrikt besökta. skogsskötsel.

Skogvårdsföreningens folkskrifter spridas i 4,400 exemplar dels vid

föredragen dels genom länsskog\'aktarna och skogsvårdskommittéerna.

Vid Mora folkhögskola har under senhösten 2:ne dagars exkursio-

ner till skogs företagits med eleverna och därvid undervisning i gall-

ring, utstämpling med hänsyn till beståndets vård m. m. företagits.

Mellan den 26 april och 4 maj anordnades tre kurser om hvardera

10 dagar i och för utbildande af plantörer för styrelsens behof Till-

slutningen blef ganska stor och räknade kursen i Mora ledd af länsjäg-

mästaren 25 deltagare, kursen i Leksand ledd af jägmästaren C. G.

Timberg 22 deltagare och kursen i Säter ledd af e. jägmästaren O.

Kollberg 22 deltagare. Förutom 2 timmars föreläsningar dagligen ut-

fördes praktiska arbeten, sådd och planteringar samt gallring under

den öfriga delen af dagen eller mellan 7—8 timmar dagligen; de sär-

skilda kurserna hafva inspekterats af styrelsens ordförande, därvid

i Mora skogsvårdskommitteledamöter från angränsande socknar: Orsa,

Wåmhus och SoUerön på kallelse samlats. Föredrag hölls därvid om
den nya skogslagen. En af dessa plantörskurser var afsedd att förläg-

gas till Malung i \'ästerdalarna, men måste på grund af för ringa an-

slutning från dessa trakter flyttas till södra Dalarna och Säter.

Styrelsens expedition, Helsingtorget 2, Falun, har under året dag-

ligen hållits öppen kl. 10— 2 fm., 4— 7 em.

Den första och sista i hvarje månad, dessutom företrädesvis mån-

dagar och lördagar samt för öfrigt hvarje förrättningsfri dag har läns-

jägmästaren i och för konsultation varit att träffa därstädes.

Länsjägmästaren har under året 124 rese- och förrättningsdagar,

länsskogvaktarne i medeltal 236.

Skogskulturer hafva utförts såväl vår som höst och bestått af ute- ^^c^^<"^^'"^-

slutande skogssådd.

Vårkulturerna började den 10 maj och afslutades i allmänhet kring

I juni, med några få undantag, såsom i Elfdalen, där sådden afslutades

den 14 juni och hade därvid hos 109 rekvirenter fullständigt skogsod-

lats 657,39 har och hjälpsätts 36,15 har eller tillsammans 693,54 har.

Höstkulturerna börjades den 10 oktober och afslutades den 29 ok-

tober i Orsa. Under denna tid skogsodlades fullständigt 187,17 har



och hjälpsåddes 10,20 har eller tillsammans 197,37 har hos 38 rekvi-

renter.

Kulturernas fördelning på socknar och länsskogvaktaredistrikt fram-

går af bilaga 2.

Äfven under innevarande år har arbetet med uppdragande af mo-

derbestånd fortgått å den 4,700 har stora Lädebrännan i Mora socken,

som skogsbesås i bälten om 60 meters bredd på 200 meters afstånd

från hvarandra ; därvid har 90 har skogsodlats. Jämsides med dessa

kulturarbeten har af de olika byalagen under styrelsens ledning skogs-

odlats 39,66 har, därvid delvis skogsfrösådd utförts efter markberedning

randvis med finnplog, och visade sig denna kulturmetod, så vidt man

kan döma af huru plantorna kommo upp och gingo till under första

året, synnerligen lämplig. Arbetskraften ställde sig mycket billig, i det

man på i medeltal 272 timmar kunde i förband (1,6 x i,5 meter) sträckså

2 har, med användande af häst och två karlar, af hvilka en körde häs-

ten och en skötte plogen, samt två kullor som sådde. Fröåtgången var

c:a I kg. pr har. Kulturmetoden förutsätter att marken ej är allt för

stenig.

Under våren verkställdes skogssådd vid sammanlagdt 122 stycken folk-

skolor och med 3,976 barn. Resultatet blef ju ej kvantitativt så lysande

i det endast 73,06 har fullständigt skogsodlades och 5,04 har hjälpsåddes,

men de unga syntes i allmänhet lifligt intresserade för arbetet, äfven

om vädret, som fallet var på våren, icke alltid var det angenämaste.

Skolsådde rna leddes af 15 plantörer som reste från skola till skola.

Dessa an ^ade också vid hvarje folkskola med biträde af barnen en liten

plantskola, som besåddes med till hälften tall, och till hälften granfrö,

och är det meningen till 1907 års spett-planteringar med barnen använda

den I åriga tallen, som finnes i dessa plantskolor. (Bil. 3.)

1905 och 1906 års kulturer hafva lyckats mycket bra. 1906 års höst-

sådder synas tillfullo bevisa att sådd utförd tillräckligt sent på hösten

är synnerligen lämplig och t. o. m. i vissa fall att föredraga före vårsådd.

Tvänne fasta större plantskolor har under året anlagts, en invid

Mora järnvägsstation och en i Säter.

För öfrigt nybrötos af jordägare 3 plantskolor å Aberga utskog i

Orsa socken och en å Blybergs skog i Elfdalen och synes detta vittna

om så småningom vaknande intresse för skogen och dess vård.

58 kg. tallfrö och 30 kg. granfrö utdelades gratis till sammanlagdt

51 sökande i partier om högst 2—3 kg. under uttryckligt villkor att

det erhållna fröet skulle utsås, på därför lämplig närmare bestämd tid.

Då detta frö enligt kontrollering är utsådt, så torde kunna beräknas

att med detsamma skogsodlats 88 har.



Kultursammandrag år 1907.

Tall Gran Skogsodlad

kg. kg. areral har

Vårkulturerna 327,40 70'i9 693,54'

Höstkulturerna 65,30 37. ^5 197.37

Skolsådder 52,83 29,42 78,10

Gratis utlämnadt frö 58,— 30.— 88,—

Plantörskurser 10,50 5,1; 17.^6

Summa 514,03 171,91 1,074,27

685,94 kg. skogsfrö eller

0,64 kg. pr har skogsodlad mark.

Dessutom har inom länet försålts till inköpspris eller nedsatt pris

sammanlagdt 102 kg. tall och 46 kg. gran samt i plantskolor utsatts 9,20

kg. tall- och 3,05 kg. granfrö.

Under vårkulturerna tjänstgjorde extra jägmästaren N. Bellander

som biträdande länsjägmästare; desslikes tjänstgjorde under vårkultu-

rerna 37 och under höstkulturerna 14 skogsplantörer.

Under det gångna året har styrelsens biträde med planläggande zi Sakkunnigt bi-

och anvisningar huru afverkningar skola bedrifvas tagits i anspråk af "Jg„s skötsel

183 sökande. Af dessa ansökningar har 9 afslagits, i återtagits, 9 un-och vanf somt

der året ej medhunnits samt 165 förrättningar handlagts, därvid 160 af- ^^^'^'^.^) d/iäni-

verkningar planlagts på här nedan antydt sätt å tillsammans 10,173 ««"'<' qfrerk-

har fördelade på länsskogvaktaredistrikten I

—

VI sålunda: 289, 186, 1,311, bednfvas.

482, 6,428, 1,477 har.

Skogarna eller skogsskiftena hafva därvid kartlagts och för kal-

huggning afsedda trakter och bestånd inlagts å kartskissen, samt för

öfrigt utstämpling af torr, och öfvermogen och skadad skog verkställts

öfver hela skiftet, där så önskats. Fröträd hafva äfven utmärkts och

uppräknats, där dylika funnits att ställa på de för kalhuggning afsedda

trakterna. De på dylikt sätt handlagda förrättningarna, hvilka skriftli-

gen uppsattes och med hvilka sökandena skriftligen förklarat sig nöjda,

hafva tydligt ådagalagt nödvändigheten af att hvarje afverkning af skog

föreginges af sakkunnig utsyning, verkställd med tanke på tillväxt och

återväxt. Det ekonomiska utbytet för markägaren har också visat sig

blifva större genom försäljning af på dylikt sätt planlagda afverkningar

därvid såväl timmer som småvirke uppräknats och sålunda kunnat mera

exakt såväl af säljaren värdesättas, som af köparen betalas, och vore

det önskvärdt om samtliga skogsägare ville låta på detta sätt planlägga

sina tilltänkta afverkningar, ty först då kunna vi säga att skogslagen

börjat verka för befordran af en förbättrad skogshushållning.



8

Utöfvad upp- Beträffande uppsikten öfver afverkningar utförda på enskildes sko-
sikt och vid- . . , ., . n r i

•

tagna åtgår- gar har Styrelsen genom sina tjänsteman besiktigat alla afverkningar

der med afse- g^jj^ kommit till Styrelsens eller tjänstemännens kännedom och har öf-

afverkni7igar.v&x dessa upprättats med karta försedd beskrifning, med stöd af hvilka

handlingar styrelsen sedermera med vederbörande afverkare kunnat börja

underhandla om ställande af säkerhet för skogens återväxt.

Detta sätt att vid sidan af lagen träffa återväxten betryggande öf-

verenskommelser lyckas i allmänhet väl och har syn jäml, § 2 af skogs-

lagen endast i enstaka fall måst tillgripas. I bilaga 4 framställes ett

sammandrag öfver åren 1905— 1907 behandlade afverkningar.

Af detta sammandrag för 3-års perioden framgår

att 1,013 afverkningar däraf för året 352 behandlats;

att 59 s. k. laga syner däraf för året 14 påkallats, hvilka samtHga

konstaterat återväxtens uppenbarliga äfventyrande;

att 426 öfverenskommelser om återväxtens betryggande däraf för

året 1 1 1 träffats med stöd af dessa syner och styrelsens egna besiktningar;

att 117 mål däraf för året 53 ännu äro under behandling; samt

att 247 afverkningar däraf för året 99 ställts på framtida besikt-

ning, enär fullgoda fröträd lämnats i tillräckligt antal (40— 50 per har)

eller omständigheter för öfrigt gifvit vid handen att återväxten nu ej

kan anses vara uppenbarligen äfventyrad;

att 221 däraf för året 89 afverkningar blifvit godkända och ären-

dena afskrifna; samt

att 2 mål instämts till domstol, dock intet under berättelseåret.

Öfverenskommelserna gälla alltid skogsmarkens återförsättande i

fullt skogbärande skick inom 10 år och nödiga röjnings-, markbered-

nings- och kulturarbetens vidtagande 3—4 år efter afverkningen.

Afverkningsförbud har under året hos Konungens befallningshaf-

vande utverkats för en på en bergshöjd belägen skogstrakt, dock har

öfverenskommelse om berörda skogstrakts afverkande efter af styrelsen

gjord utsyning, därefter träffats, i följd hvaraf frågan förfallit.

^
iiMfter° ^^^ Utdrag ur styrelsens räkenskaper för berättelseåret lämnas här

nedan, och hänvisas för öfrigt till revisionsberättelsen.

Inkomster

:

Behållning från 1906 20,969:37

Frölager 1,262: 52

Skogsvårdsafgifter ... 54,463:50

Anslag till skogsvårdens

befrämjande m. m. ... 3,500: —
Räntor 1.55»: 97 60,577:99

Summa 81,547: 36

Utgifter:

Förvaltningskostnader 53,365:84

Behållning till 1908:

Kontant 26,568: 91

Frölager 1, 612: 61 28,181: 52

Summa 81,547 : 3



För diskussion rörande frågor af gemensamt intresse samlades

skogsvårdsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Gäfleborgs och Kop-

parbergs län till gemensamt möte i Stockholm den 8 april igoS.

Jämlikt mötets beslut skulle diskussionen utgöra svar på frågorna,

och förhandlangarna icke betraktas såsom oftentliga.

Kortfattad framställning angående de enskilda
skogarnas i landstingsområdet tillstånd

och skötsel.

Under berättelseåret har den under skogsvårdsstj^elsens verksamhet

hörande arealen enskilda skogar något minskats genom Konungens be-

fallningshafvande i Kopparberges län förordnande den 7 nov. 1907 om
skyddskogsområden inom länet. Dessa skyddsskogsområden, belägna

inom Lima, Transtrands, Särna, Alfdalens, Mora och Wåmhus socknar

innehålla enligt undersökningsinstrument följande arealer:

Transtrands socken:

Kalfjäll 137 kvkm.

Skyddsskog 183 »

320 kvkm.

Lima socken:

Kalfjäll 26 kvkm.

Skyddsskog loi »

127 kvkm.

Mora & Wåmhus socknar:

Kalfjäll 19 kvkm.

Skyddsskog 176 »

195 la-km.

Elfdalens socken:

Kalfjäll 41 kvkm.

Skyddsskog 168 *

209 kvkm.

eller tillsammans 223 kvkm. kalfjäll och 628 kvkm. skyddskog, häri dock

icke inbegripet inom Särna socken och sålunda utom styrelsens verk-

samhetsområde belägen areal.

85,100 har af den inom styrelsens verksamhetsområde belägna skogs-

marken hafva härigenom beträffande afverkningama tills vidare lagts

under statens kontroll i den utsträckning lag angående skyddsskogar af

den 24 juli 1903 stadgar.
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Angående de enskilda skogarnas tillstånd inom landstingsområdet

-torde för året icke vara något egentligt nytt att tillägga till hvad före-

gående år har framhållits. Dock har skogsvårdsstyrelsen ansett lämpligt

att lämna en kortfattad framställning om de olika afverkningssätt som

inom länet under skilda tider förekommit, och hvaraf de nuvarande

skogsbeståndens utseende är en direkt följd.

Skogarna inom större delen af länet voro in i senaste tider oskif-

tade och ansågos af ringa värde, enär skog fanns öfverallt såväl kring bygden

som fäbodarna och de små behofven af byggnadstimmer och ved utan

bekymmer kunde fyllas af den, som däraf hade behof Först med stor-

skiftet, som påbjöds den 9 febr. 1802 och sedan fullföljdes på statens be-

kostnad i hela Dalarna, med undantag af sydöstra delen, det s. k. Bergs-

lagen och södra Dalarna, tills det 1894 afslutades i Särna socken, fingo

jordägarna sina skogar bestämda till belägenhet och gränser.

Hittills hade skogen så godt som uteslutande användts till husbehof

och var det då endast de bäst belägna skogarna som tillgripits.

Ett fåtal bruk och hyttor, uppförda här och hvar i länet, där vatten-

kraft funnits att tillgå, hade väl för koltäkt bedrifvit afverkningar sedan

lång tid tillbaka, men äfven dessa behof voro så små och tillgången på

skog så stor, att dessa afverkningar blefvo utan märkbar inverkan på

skogstillgången. A de trakter, där dessa kalafverkningar utförts, träffar

man i innevarande stund oftast de vackraste och bäst slutna medelålders-

skogarna.

Om man undantager brukdistriktet, det s. k. Bergslagen i länets syd-

västra del, där å bruksskogarna kolningar sedan gammalt förekommit,

torde man kunna säga att först med sågverksindustriernas uppkomst på

1850-talet skogarna började tagas i anspråk för annat än husbehof Det

var till att börja med endast grofva dimensioner 20' X 12" och däröfver

som afverkades och endast de skogar som lågo intill de större älfvarna

som skattades. Dock dröjde det ej länge förrän äfven mindre vattendrag

började rensas och flottleder byggas till äfven de aflägnaste skogstrak-

terna, något som blef möjligt genom länets af naturen vidt utgrenade

nät af älfvar och åar. Rätt till dylik timmerfångst förskaffades till en

början genom ofta mycket långa ända till 50-äriga arrenden. Allt efter

som industrien tillväxte och konkurrensen började yppa sig uppstod dock

tanken att genom markförvärf äfven för framtiden garantera industrien

det skogskapital, den ansågs i behof af, och så börjades inköpen af hem-

man och skogsfastigheter. I och med detta skulle man kunnat vänta

sig en omläggning af afverkningsmetoden, men ännu i många år fort-

sattes med samma skogsbrukssätt, dimensionsafverkningen. Dimensionerna

blefvo dock mindre. Skogarna såldes till 20' ä i6'xio" och afverk-
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ningarna gingo fram efter samma metod genom täta grantrakter och

glesa tallhedar, allt under det man tröstade sig med att då man endast

afverkade till lo tums topp på rotstocken, så skulle nog tillräckligt bli

kvar. Dock, dessa afverkningar förde torka med sig till granskogarna

och på dylikt sätt söndertrasades och förstördes en stor del af de med

gran beväxta delarna af länet.

Under det såg^erksindustrien på dylikt sätt exploaterade skogstill-

gångarna utvecklades kommunikationerna. Järnvägar drogos fram genom

länets såväl mera bebyggda delar, som ock upp genom de obebodda

skogstrakterna. Med de förbättrade kommunikationera följde också möj-

lighet att tillvarataga äfven småvirke. Härigenom kunde järnindustrien

äfven börja utnyttja skogarna genom afverkning för koltäkt, och infördes

därigenom kalhuggningsmetoden, som ju sedan gammalt tillämpats i

Bergslagen samt vid de enstaka bruken. De större skogsägande bolagen

började nu i slutet af i8oo-talet mera försiktigt tillgodogöra sig skogs-

kapitalet å egna skogar, därvid stämpling oftast föregick afverkningarna

och dimensionsprincipen mer och mer frångicks, i det man afverkade den

oväxtliga sämre skogen med lämnande af den växtligare och bättre.

Arrendeafverkningarna fortgingo dock på oförändradt sätt. Arrendetiden

hade emellertid genom lag inskränkts först till högst 20 år och år 1903

till högst 5 år. Dimensionerna sänktes ytterligare först till 20' X 8" och

6" och sedermera till 8", ja 5" vid brösthöjd på vissa trakter såsom de

delar af Västerdalarna, som på grund af sitt läge måste utdrifvas till

Värmland.

Dylika rofhuggningar äro sämre än totala kalafverkningar, ty vid

kalafverkning är marken röjd, men efter en 5 tums afverkning, återstår

ofta endast buskar, som för åter\-äxtens skull måste bortröjas.

I och med kommunikationernas förbättrande och flottningsreglemen-

tets omändrande, så att smärre flottgods fingo för reducerad afgift fram-

flottas, började äfven afverkningen af pappersved taga fart. Det är dock

hittills mest den oväxtliga granskogen, som afverkats till dylik ved, under

det endast undantagsvis ungskogarna fått sitta emellan.

På grund af hvad här ofvan anförts om afverkningsättet, har man

ej heller att vänta så stora kulturåtgärder i form af sådd och plantering,

som skulle varit fallet, om de virkesmängder, som inom landstingsom-

rådet nu afverkas, uttoges genom kalafverkning. Efter gängse afverknings-

metod beräknas återväxt genom själfsådd och därom är icke annat än

godt att säga, ty själfsådd är ju att föredraga framför återväxt genom

kulturätgärder, åtminstone så länge man ej kan anskaffa sitt behof af frö

från kött, insamlad antingen å den. trakt, där kulturen skall utföras eller i

alla händelser från därmed likställd trakt såväl hvad beträffar höjdläge
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och klimat som skogstyp. Efter denna sorts afverkning tarfvas dock en

annan form af kulturåtgärder och det är röjning och markberedning.

Det faller sig dock synnerligen svårt för skogsafverkaren, att sam-

vetsgrant utföra dessa arbeten till skogens bästa på grund däraf att ar-

betet i många fall ej lämnar direkt valuta.

Dessa röjningsarbeten åsidosättas också ofta af okunnighet om det

lämpliga i att borthugga marbuskar och oväxtlig skog som står hind-

rande i vägen för återväxten.

En annan viktig faktor vid uppdragande af återväxt är markbered-

ningen, hvarmed förstås hyggestrakternas beredande för naturlig föryng-

ring. Detta sker genom markens uppluckring medels hackning, finnplog

eller något dylikt redskap. Att detta arbete utfördt före ett fröår skall

högst väsentligt bidraga till befordrande af återväxten inse dess bättre de

flesta, men icke förty är det ytterst sällsynt att dylika arbeten utföras,

ehuru man därvid ej har att skylla på dryga omkostnader.

De trakter, där jämförelsevis de största kulturåtgärderna i form af

sådd och plantering företagas, ligga inom det s. k. Bergslagen. Här har

vården af de ofta rätt stora bruksskogarna sedan 30— 40 år tillbaka legat

i händerna på fackutbildade män, — något som endast undantagsvis

under samma tid ägt rum vid skogsbolagen.

Denna personal har ock oftast sett till att, därest icke nöjaktig

själfsådd infunnit sig, skogskultur tillgripits, om också afverkningarna

under vissa tider utförts för hårdt, hvarom den nuvarande allt för stora

ungskogsprocenten vittnar. Dessa kulturåtgärder hafva med få undantag

bestått i skogssådd. Skogsplantering har endast utförts i form af hjälp-

kultur och äfven detta ytterst sällan. Att föryngra skogen genom plan-

tering anses som ett ödslande med arbetskraft och penningar, och detta

har gjort att man hellre sår om ett hygge 2 ä 3 gånger än man ens

ägnar en tanke åt plantering.

Allt efter som behofvet af kol steg och kommunikationerna gjorde

det möjligt blefvo kalslättorna också mer och mer vanliga äfven utom

det s. k. bruksdistriktet, såsom i Leksand, Rättvik, St. Tuna, Gagnef,

Vika, Södra Svärdsjö, Mora, Järna, västra Nås och Äppelbo socknar.

I dessa trakter gjordes dock kalafverkningarna utan tanke på återväx-

ten och synes följderna häraf i form af 10— 20 åriga fall ännu utan återväxt.

Af öfriga arbeten till skogens och skogsmarkens förbättring förtjänar

bäckrensningen och dikningen att särskildt framhållas i ett län som detta,

där så oerhörda vidder lida af försumpning.

Dessa försumpningar ha med skogens utnyttjande i industriens tjänst,

d. v. s. på det senaste halfseklet, betydligt tilltagit. Det är ju nämligen

en känd sak, att så länge marken är täckt af skog, stora mängder vat-
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ten uppsugas och genom trädens barr och blad afdunsta. Då nu skogen

afverkas eller utglesnas inkomma försumpningväxter, hvilka draga åt sig

vattnet, behålla det samt utbreda sig och på dylikt sätt eröfras den ena

för skogsbörd lämpliga marken efter den andra af den i allmänhet

sakta, men säkert framträngande försumpningen.

En annan och kanske lika stor orsak till dessa försumpningars ut-

bredande, är de naturliga afloppens uppdämning. Allt sedan afverknin-

garna af timmer började, har man måst anlägga basvägarna efter bäck-

dragen, måst draga vägarna öfver befintliga bäckar, och därvid formligen

fyllt desamma med ris och bråte för att göra dem trafikabla för häst och

körredskap, utan att man annat än undantagsvis ägnat en tanke åt att

efter arbetets utförande upprensa bäckarna. På detta sätt har fördäm-

ningen uppstått och vattnet sökt sig väg öfver marken och inledts i

svackor och fördjupningar, där det blifvit primär orsak till försumpning.

Äfven torde de svårkontrellerade flottningsförhållandena inom länet

kunna tillmötas viss delaktighet i utbredandet af dessa försumpningar.

Under flottningstiden d. v. s. våren, hålles nämhgen sjöar och min-

dre tjärnor öfverdämda, ända tills vatten börjar tryta hufvudvattendragen,

då detta reservvatten påsläppes.

Dessa vattenmagasin ligga i allmänhet högt och hafva därigenom

större möjlighet att i form af öfversilning och sprängvatten försumpa

lägre belägna trakter.

Mot denna fara för våra skogar hjälper intet annat än bäckrensnin-

gar och anläggande i främsta rummet af skyddsdikningar för försump-

ningens hållande inom vederbörliga gränser, och torde med hänsyn till

förhållandena inom detta län kunna ifrågasättas, huruvida man icke med

lagstiftning under lämpliga former borde ålägga vederbörande att hålla

naturliga vattenafloppen öppna.

Kunskapen om faran för skogens förstörande genom försumpning

är i allmänhet väl känd af befolkningen, som vid vistelse i skog och

mark ej kunnat undgå att göra egna rön i samma riktning; också önska

de flesta dika sina marker, men hållas tillbaka af kostnaderna.

Hittills har ytterst litet gjorts inom länet för dessa försumpningars

bekämpande, om också vissa skogägande bolag sedan någon tid tillbaka

utfört dylika arbeten fastän i mycket ringa omfattning.

Till belysande af ofvan relaterade förhållanden såväl hvad de afse

kulturåtgärder i form af sådd och plantering, hvilka med hänsyn till

rådande afverkningsmetod ej äro att vänta i så stor omfattning som ock

andra ofvan berörda arbeten till skogens och skogsmarkens förbättring,

hvilka med hänsyn till i länet rådande förhållanden borde mera än hit-

tills beaktas, lämnas här nedan ett sammandrag öfver arbeten, som 7in-
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der året utförts af större jordägare inom länet med anlitande af egen

skogspersonal och på egen bekostnad:

A f
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Bil. 1.

Sammandrag öfver länsskogvaktarnes rese- och förrättningsdagar år 1907,

samt under året hållna föredrag i skogsfrågor,

fördelade på olika socknar.

Socken
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Socken

Länsskogvaktaren

5" < ^^

Summa

St. Tuna ...

Silfberg . .

.

Siljansnäs...

Sundborn . .

.

Svärdsjö ...

SoUerön ...

Säter

Söderbärke

Transtrand

Torsång . .

.

Wenjan

Wika

Wåmhus ...

Ål

Transport

Äppelbo

Tjänstgöring hos länsjägmäs-

taren

Summa

51

62

136

6

8

28

158

52

143

18

86

16

106 225

31

35

27

24

247 186

4 20

197'

1,201

52

8

18

8

86

31

30

i6

20

3

35

II

27

8

24

45

231 259
I

200
-| 255

I

271
I

210 1,623

Fördelning på olika arbeter

Bevakning och skogsunder-

sökning

Resdagar till och från för-

rättning samt i och för

orientering

Skogsodling

Upplysningar och råd i skogs-

skötsel, planläggning af af-

verkningar samt stämpling

af skog

Diverse

—
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Bil. 2.

Sammandrag öfver af skogsvårdsstyrelsen verkställda kulturer

år 1907.

Socken i >
1 3

Fröåtgång

Tall

Kg.

Gran

Kg.

Ytvidd
Fullst.

skogs-

odling

Har

Hjälp-!

kultur
Sur

Har
I

Har

Vid arbetet

förbrukade dags-

verken

Mans Kvinns Barns

Kopparbergs
distrikt.

Aspeboda
By
Garpenberg
Gustafs

Grytnäs

Hedemora
Husby
Säter

Wika

Summa

Wästerbergslags
distrikt.

Flöda

Gagnef
Grangärde
Ludvika
St. Tuna

Summa

Siljans distrikt.

Leksand
Rättvik

Svärdsjö

Summa

Mora— Wansbro
distrikt.

Mora
Wenjan
Äppelbo

Summa

Ofvan-Siljans
distrikt.

Elfdalen

Mora
Orsa

Wåmhus

Summa

Skagsvårds/öreningtns

I

2

12

2

4

I

37
2

3
10

53

II

6

2

19

10

10

16

I

37

2,60

3
I

8,30

8

1,50

14,65

3

18,55

0,90

0,80

0,10

1 ,40

0,10

0,40

10,15

1 ,90

5,60

26 jlioi 6o,6o| 21,3;

127

35>9o

4>3o

23>93

12,48

76,61

15

4i5o

2

1 ,40

7i9o

39 75.34

17 12,75

9 7>9o

7>5o

1,60

14,53

12,14

35.77I

I,

I

0,70

1)44

12,86

8

2,77

47,55

6,65

35,12

10,20

12

4
6

1,44

2

8

2,77

57,75

6,65!

or I

35,12,

5

II

11,5

65
14

13

227,5

39
175

4,5

3

57
10,5

19

35
19
6

32

31

6

103

7'5

90

124,39 10,20! 134,5911 561
I

106
I
329,5

0,76

67,23 10,20

9>5o —
69,27 —
35>36J 6,55

0,76

77,43!

9,5'

69,27'

41,91

182,1:! 16,75! 198,87

10

5

3,50

3.5c^

14,07

5,45

3,60

65

55
17

114
6

192

95,99' 23,12!

,50

153,94

28,92

19,37

4,50

10

5

3,5<^

iS,=

8

200
16

183

i68,s

575,5

114,5

24,5

144
25

191,5

10

50
109,5

30S 361

21

5

17

43

63

35

98

158,441 309,5
28,9211 112

i9,37|| 59

865,5

40
30

74,5

29

202,23! 4,50

22,50

20,60

72,90

3,2°

43,23

41,77

126,61

4,50

119,20 17,80' 216,11

4,70

3,50

6,70

14,90

206,73|| 480,5! 953,5! 103,5

47,93

45,27]

133.31

4,5'

262

146

639
10

231, oi|| 1,057

27

74
148

116,

5

68
2

25

249 I 211,5

Tidskrift, igo8. Bilaga i.
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Socken
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Socken
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Tablå öfver af skogsvårdsstyrelsen utöfvad uppsikt och

Socken



vidtagna åtgärder beträffande afverkningar åren 1905—1907.
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Bil. 4.

O 6
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Socken



o 6
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Bil. 5.

Af enskilda större skogsägare vidtagna åtgärder tiil skogens

och skogsmarkens förbättring år 1907.

Socken Gallring

har

Mark-
beredn.

har

Dikning
Bäck-

rensnini

m.

Plan-

tering

har

Hjälp-

sådd

har

Sådd

har

Aspeboda
By
Folkärna

Garpenberg
Gustafs

Hedemora
Husby
Kopparberg
Säter

Sundborn
Silfberg

Wika
Flöda
Gagnef
Grangärde
Ludvika
Norrbärke
Söderbärke

St. Tuna
Boda
Enviken
Rättvik

Leksand
Siljansnäs

Svärdsjö

Järna

Nås
Sollerön

Säfsnäs

Wenjan
Äppelbo
Ore
Orsa
Wåmhus
Mora
Elfdalen

Malung
Transtrand

Summa

51

35
8

148,50

90
64,50

19,90

100

234
105

642

145

133
215

80

967

229

10,50

15

79,20

7

12

29,30

5

5

I9>25

147,60

29,50

32,10

12

9:5o

80

54

354
107

70

23,62

38

152

43.63

65,50

77

52

160

1,518

1,200

265

1,200

i>5i3

800

5,500
200

340
523

835

2,293

87,60

2,988

2,726

5,090,80

550
23,472
2,600

6,564
11,620,50

1,3"

3,469

3,053

12,344

228

1,179

1,179

400
767
200

1,487

2,029

316

6,777
2,062

1,850

5-189,33

2,549

6,669

2,141

20,955

292,34

435

292,33

4,072,80

0,50

0,50

0,70

1,37

35,50

8

15,8

15

2,50

50

17,50

I

24

37

15

9>5o

38

130,25

94,25

59,70

2,50

24

35
7. so

3

255.94

45.55

57,35

33
17,50

75

44

25

46,83

44,80

27

455
5.50

83,50

lOI

208,34

45
43

241,50

124,83

43,70

3,366,90] 1,529,70] 92,222,90 61,069,80] IO,7o| 225,75] 2,427,08



Revisionsberättelse.

Undertecknade, som blifvit utsedda att granska skogsvårdsstyrelsens

i Kopparbergs läns landstingsområde redovisning för dess förvaltning un-

der år 1907, fa efter afslutad revision afgifva följande redogörelse.

§ I-

Tillgångar och skulder vid början och slutet af räkenskapsåret ut-

visas af nedanstående tablå:

Tillgångar

:

I jan. 1907 31 dec. 1907

Kassabehållning 827: 69 1,216: 94

Innestående å löpande räkning med Kopparbergs enskilda bank 20,141: 68 25,351: 97

Inventarier 2,452: 13 4>753: 42

Skogsfrö 1,262: 52 1,612: 61

Summa Kronor 24,684: 02 32,934: 94

Skulder:

Skogsvårdsafgifter 20,085: 43 27,915: 66

Anslag till skogsodlingens befrämjande m. fl. anslag 4,598: 59 5'Ol9: 28

Summa Kronor 24,684: 02 32,934: 94

§ 2.

Inkomsterna under året hafva utgjort;

Kassabehållning den I januari 1 907 827: 69

Skogsvårdsafgifter 5^,463: 5°

Anslag för uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet i,5°°- —
D:o till skogsodlingens befrämjande 1,000: —
D:o från landstinget 5°°: —
D:o från hushållningssällskapet 5°°- —

Aterburet förskott af länsskogvaktare '. ^o: —
Försåldt skogsfrö 526: 18

Ersättning för en hacka i: 75

Uttag från löpande räkning 53>I05- '^

Af jägmästaren återbuma förskott 9,612: 70

Re\'isionsanmärkningsmedel 3^: 42

Summa Kronor 122,123: 42
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och utgifterna

Kostnader för skogsvårdsstyrelsens sammanträden..

D:o D:o besiktningsresa

Aflöningar

Förrättningskostnader

Undersökningskostnader

Inköpt skogsfrö

Till plantörer

Inköpta inventarier

Insatt på löpande räkning

För föredrag i skogsskötsel

Inköp af folkskrifter ,

Till fröklängningsanstalt, plantskolor och fröria ..

Kartor och kartkopior

Skogsodlingskostnaden

Förskott till jägmästaren

Expensmedel, tryckning och annonskostnader

Diverse utgifter

Kassabehållning den 31 dec. 1907

979

357

13,7M
7,576

2,534

6,786

4,468

2,548

56,963

454

640:

1-493

2,355

2,473

1 1,700

2,594

3,266

1,216

Summa Kronor 122,123

§ 3.

96

20

35

II

45

92

77

25

50

58

85

10

25

01

18

42

De vid siffergranskningen anmärkta obetydliga felen äro upptagna

i särskild förteckning och torde, där så ske kan, rättas i innevarande års

räkenskaper.

Som af protokollen framgår, att skogsvårdsstyrelsen med nit och

skicklighet fullgjort sitt uppdrag, och då räkenskaperna äro verificeradCj

få vi tillstyrka ansvarsfrihet för 1907 års förvaltning.

Falun den 26 juni k

O. Stenfeldt,
af Kungl. Maj;t utsedd revisor.

Jörgen Jörgensen. Axel Johanssen.



Skogsvårdsstyrelsens inom Skaraborgs läns landstings-

område berättelse för år 1907.

Af föreskriften i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående skogs-

vårdsstyrelser af den 24 juli 1903 därom, att dessa styrelsers ledamö-

ter skola utses för tre år i sänder, följer, att skogsvårdsstyrelsernas

verksamhet äfven kommer att på sätt och vis uppdelas i treårsperioder.

Med 1907, för hvilket år Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelse nu går att

afgifva redogörelse, har den första treårsperioden gått till ända. Ar-

ten af skogsvårdsstyrelsens verksamhet är emellertid af beskafienhet,

att några mer i ögonen fallande resultat näppeligen kunna ifrågasättas

efter blott tre år.

Styrelsen nödgas fortfarande framhålla, att den enskilda skogshus-

hållningen inom länet står på en låg ståndpunkt, detta likväl med un-

dantag för ett fåtal egendomar, hvarå i vissa fall mönstergill skogs-

skötsel äger rum. Intresse för bättre förhållanden i detta afseende sak-

nas nog icke och stiger synbarligen med hvarje är — detta dock må-

hända märkbarast inom länets skogfattigare delar — i skogsbygden

torde det relativa öfverflödet göra skogsägarna mera likgiltiga.

Afverkningar pågå alltjämt i stor omfattning, hufvudsakligast ut-

förda af personer, hvilka idka egendoms- och skogsköp samt afverk-

ning såsom yrke, mera sällan och i mindre grad af skogsägarna själfva.

För undvikande af vidräkning jämlikt lagen angående vård af enskil-

das skogar intagas vanligen i afverkningskontrakten bestämmelse om,

att jordägaren skall ansvara för möjligen blifvande skogsodlingsåläggande.

Ett annat sätt för afverkaren att undgå laga påföljder, ett sätt, som

ofta anlitas, är, att afverkningen endast omfattar vissa gröfre dimensio-

ner, hvarigenom, utan att skogsodlingsskyldighet kan inträda, stora om-

råden blifva spolierade och beröfvade all värdefull skog, under det att

undertryckta och svagare, mer eller mindre glest stående stammar få

kvarstå att tillväxa så godt de kunna, utan att, vare sig kvalitativt eller

kvantitativt motsvara hvad, som genom ändamålsenligare tillvägagångs-

sätt skulle kunna påräknas på samma yta. Att här relaterade afverk-

ningsmetod äfven ofta nog har sin grund i en missriktad omtänksam-
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het från skogsägarens sida, är visst. Eljest har för undvikande af skogs-

odling vid afverkningen kvarlämnats fröträd, en metod, som rätt ut-

förd och ä lämplig mark kan lämna synnerligen godt resultat, men,

som å andra sidan, då såsom fröträd af sparsamhetsskäl lämnas ett få-

tal klena eller missbildade, till gagnvirke odugliga träd, och, då mar-

ken, såsom ofta är fallet inom länet, har stor benägenhet att gräsgå

eller igenväxa af s. k. skogsogräs, måste anses ganska otillfredsställande.

Skogsvårdsstyrelsens förnämsta uppgift — befrämjandet af den en-

skilda skogshushållningen — har styrelsen sökt lösa genom väckande

af allmänhetens intresse för skogen och dess omvårdnad. Det område

af skogshushållningen, som ett allmännare intresse lättast omfattar, är

helt visst skogskulturen, och har styrelsen med fästadt afseende härå

fortsatt med de tidigare bedrifna skogsodlingsarbetena å af gammalt

kala marker, företrädesvis å större samtälda områden. Sålunda har ge-

nom skogsvårdsstyrelsens försorg under våren genom sådd och plan-

tering skogsodlats en areal af 590 hektar, och hafva af äldre kultur-

fält under hösten hjälpplanterats c:a 290 hektar.

Liksom under föregående år har styrelsen äfven under 1907 för-

medlat inköp af frö och plantor, och har denna förmedling omfattat

333 ^S- tall- och granfrö samt 740,800 tall- och granplantor. För er-

hållande af erforderligt plantmaterial har styrelsen tre egna plantskolor,

hvarjämte spridda öfver länet finnas 13 stycken enskilda, af styrelsen

understödda plantskolor, hvarifrån ortsbefolkningen kostnadsfritt eller

mot obetydlig afgift får hämta plantor.

För skogsfrågans framtid är ju af största betydelse att hos det

uppväxande släktet från början inympa tillgifvenhet och intresse samt

kärlek till skogen, och har skogsvårdsstyrelsen sökt verka härutinnan

genom att för afhållande af s. k, planteringsdagar vid folkskolorna gra-

tis tillhandahålla frö och plantor samt sakkunnig arbetsledare. I fall,

då läraren varit kompetent att själf handleda barnens skogsodUngsöf-

ningar, har han uppburit ett, om än ringa, arfvode härför. Enligt de

uppgifter, som kunnat erhållas, hafva under året 57 stycken skolor haft

planteringsdagar, hvarvid sammanlagdt 2,109 stycken barn öfvat skogs-

odling. Den därvid kultiverade arealen skulle uppgå till c:a 125 hektar,

men, om ock den goda viljan funnits, saknas ju i mycket förmågan, hvar-

för resultaten ej heller kunna väntas så lysande. Om hågen är väckt

hos de unga, är det resultat nog.

Utom här anförda åtgärder hafva af styrelsens tjänstemän å skilda

ställen inom länet hållits föredrag i skogsvård.

Såsom redan nämnts har styrelsen efter rekvisition från enskilda

skogsägare tillhandahållit frö och plantor. Härförutom hafva länsjäg-
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mästarna och länsskogvaktarna efter rekvisition stått till förfogande för

meddelande af råd och anvisningar rörande skogars skötsel, för le-

dande af skogsodlings- och gallrings- m. fl. arbeten, och hafva af dessa

förmåner begagnat sig 165 stycken rekvirenter, ett antal, som ökats för

hvarje år, och som äfven torde fa anses såsom ett bevis för ökadt in-

tresse hos den skogsägande befolkningen.

Under år 1907 har skogsvårdsstj^relsen sammanlagdt omsatt 627^
'2

kg. tall- och 575 V2 kg- granfrö samt 1,360,700 st. tall- och granplan-

tor, och torde den med detta material skogsodlade arealen kunna upp-

skattas till 1,300 hektar.

Främjandet af den enskilda skogsvården på öfvertygelsens väg har

skogsvårdsstyrelsen fattat såsom sin förnämsta uppgift, men styrelsen

har äfven i uppdrag att öfvervaka, det föreskrifterna i lagen angående

vård af enskildas skogar efterlefvas. För detta ändamål hafva länsjäg-

mästare och länsskogvaktare besiktigat 196 stycken afverkningar, hvaraf

tre föranledt s. k. laga undersökningar. Dessa hafva i ett fall ledt till

öfverenskommelse och aflämnad skogsodlingsförbindelse, ett fall är ännu

under handläggning, och det tredje fallet, därvid afverkaren tredskades,

gaf anledning till af Konungens Befallningshafvande meddeladt afverk-

ningsförbud och rättegång, med resultat, att afverkaren ålades skogsod-

ling samt att vid fortsatt afverkning vidtaga vissa af undersökningsnämn-

den föreslagna åtgärder. Förbindelser om skogsodling hafva i vissa fall

lämnats godvilligt, och uppgingo vid årsskiftet inneliggande förbindelser

till ett antal af 56 stycken.

Skogsvårdskommittéerna inom länet uppgå till ett antal af 72

stycken.

Mariestad i mars 1908.

A skogsvårdsstyrelsens inom Skaraborgs läns landstings-

område vägnar:

M. F. Rodbe.

Erik H. Barthelsoti.
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Kassaredogörelse

:

Inko7nster:

Behållning från år 1906 6,200: 30

Statsbidrag för uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
Statsanslag till skogsodlingens befrämjande 4,000: —
Skogsvårdsafgifter 8,778: —
Landstingets anslag för 1 907 3'000: —
Hushållningssällskapets anslag för 1 907 ; 1,000: —
Räntor å i bank insatta medel 290: 28

Försäljningsmedel för skogsfrö och plantor 1.749: 69

Summa kronor 29,018; 27

Utgifter:

Aflöningar 5'38o: —
Reseersättningar 2,054: 54

Skogsodling 18,463: 33

Inventarier 666: 18

Expedition och diverse 993-" 3^ 27,557: 41

Behållning till år 1908 1,460: 86

Summa kronor 29,018: 27

Mariestad i mars iqo8.

På skogsvårdsstyrelsens inom Skaraborgs läns landstings-

område vägnar:

M. F. Rodhe.

Erik H. Barthelson.



31

Undertecknade revisorer af Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelses

räkenskaper och förvaltning för år 1907, få härmed, sedan detta upp-

drag blifvit fullgjordt, afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster:

Behållning från år igo6 6,200; 30

Statsanslag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
Statsanslag till skogsodlingens befrämjande 4,000: —
Skogsvärdsafgifter 8,778: —
Landstingets anslag för år 1907 3iOOo: —

•

Hushållningssällskapets anslag för år 1 907 1,000: —
Räntor å i bank insatta medel 290: 28

Försäljningsmedel för skogsfrö och plantor Ii749: 69

Summa kronor 29,018: 27

Utgifter:

Aflöningar 5.380: —
Reseersättningar 2,054: 54

Skogsodling 18,463: 33

Inventarier 666: 18

Expedition och diverse 993: 36 27557: »^

Behållning till år 1908 1,460: 86

Summa kronor 29,018: 27

För siffergranskningen, som verkställts af banktjänstemannen G.

Fant, föreslå vi ett arfvode af 25: — kronor.

Räkenskaperna äro i god ordning och behörigen verificerade, och

synes skogsvårdsstyrelsen på ett förtjänstfullt sätt hafva skött sin syn-

nerligen maktpåliggande uppgift, hvadan vi hafva all anledning att för

styrelsen tillstyrka full ansvarsfrihet.

Mariestad den 19 maj 1908.

y. Eurenius.
Af Kungl. Maj: t utsedd revisor.

Å. O. E. Hedenstierna. K. G. Wallenius.
Af hushållningssällskapet förordnad revisor. Af landstinget förordnad revisor.





Skogsvårdsstyrelsens i Göteborgs och Bohus läns

landstingsområde berättelse för år 1907.

Det sista året af den första period, hvarunder Skogsvårdsstyrelsen

i Göteborgs och Bohus läns landstingsområde utöfvat sin verksamhet, är

tilländalupet, och går Styrelsen härmed att om under detsamma vidtagna

åtgärder och gjorda erfarenheter afgifva vördsam framställning, vid hvil-

ken Styrelsen ansett lämpligt att foga en kort resumé af alla de tre årens

förvaltning, hvarjämte i kungl. förordningen angående Skogsvårdsstyrelser

föreskrifven redogörelse för de enskilda skogarnas i landstingsområdet

tillstånd och skötsel samtidigt öfverlämnas.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet år 1907.

Styrelsen och tjänstepersonalen.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning har under året icke undergått

någon förändring, utan har densamma varit:

Af Kungl. Maj:t utsedd ordförande: Domänintendenten och Majoren

m. m. C. M. Åhlund.

Af Landstinget vald ledamot: Godsägaren A. W. Bildt. (Suppleant:

Riksdagsmannen Oskar N. Olsson, Heden.)

Af Hushållningssällskapets förvaltningsutskott vald ledamot: f. Riks-

dagsmannen m. m. Gustaf Mellin. (Suppleant: Godsägaren Walter Thor-

burn, Kasen.)

Sammanträden hafva under året hållits till ett antal af 8, vid hvilka

på grund af en ledamots sjukdom oftast vederbörande suppleant varit

inkallad, och hafva å dessa sammanträden cirka iio ärenden rörande

verksamheten och länets skogsvård behandlats. Af Styrelsen fattade be-

slut hafva verkställts på samma gång som tjänsteförvaltningen i öfrigt

utöfvats af länsjägmästaren, hvilken jämväl är sekreterare, och af en

kassörska samt 8 ordinarie och 4 extra länsskogvaktare. De senare hafva

Skogsvårdsföreningens Tidskri/t igoS. Bilaga i.
-i
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dock jämte lo tillfälligt anställda plantörer endast vid Styrelsens skogs

odlingsarbeten på våren haft anställning.

Såsom länsjägmästare tjänstgjorde under januari och februari måna-

der e. jägmästaren Nils af Zellén, som fr. o. m. den i mars erhöll af-

sked, och under återstående delen af året e. jägmästaren Oscar Ad.

Beer, hvilken Styrelsen, sedan befattningen som styrelsens forstliga bi-

träde annonserats till ansökan ledig, bland anmälda sökande utsåg och

till årets slut förordnade.

Tjänsteexpeditionen har varit förlagd i Uddevalla, hvilken stad på

grund af sin belägenhet midt i länet och genom sina särdeles goda

kommunikationer med järnvägar och ångbåtar åt alla håll för tjänste-

utöfningen erbjuder stora förmåner. I expeditionen har länsjägmästaren

varit att träffa de tvenne sista helgfria dagarna i hvarje månad och dess-

emellan, då icke tjänsteresor hindrat. A dylika har länsjägmästaren (efter

I mars) varit upptagen 91 dagar, under hvilka sammanlagdt 223 förrätt-

ningar handlagts. Fördelningen af dessa ställer sig sålunda:

Inspektioner och kontrolleringar af pågående skogsodlingar 41

Besiktningar af marker afsedda att af Skogsvårdsstyrelsen för skogsodling på en tid af

1 5 år öfvertagas 43

Konferenser med skogsvårdskommitterade och andra rörande skogsodlingars anord-

nande o. s. v 45

Inspektioner i plantskolor 25

Afgifvande af råd i skogsvård på kallelse 13

Besiktningar af afverkningar 21

Inventeringar hos länsskogvaktare samt diverse förrättningar 9

Kurser i skogsvård 4

Föredrag 22

Summa förrättningar 223

Förutom dessa yttre förrättningar har länsjägmästaren i enhghet

med gällande instruktion förberedt och å sammanträdena inför Styrelsen

föredragit alla förekommande ärenden. Expeditionen har för öfrigt upp-

tagit tiden, i det att 693 diarieförda mål behandlats. Inkomna skrifvel-

ser (förutom rapporter, andra slag af redogörelser, kommittéprotokoll

o. s. v.) hafva varit 882 st. och utgående expeditioner 1,058 st., hvaraf

921 i konceptbok upptagna och resten, 137 st., diverse anordningar,

räkningar o. d. afsända till kassan, som icke är i samband med tjänste-

expeditionen. Alla rekvisitioner af frö och plantor hafva införts på ett

diarienummer. Till utgående expeditioner kunna läggas de olika cirkulär,

för hvilka sedermera redogöres, och som öfver hela länet spridts i afse-

värd mängd.

De -8 ordinarie skogvaktarnas tjänstgöringsdagar voro under året

702 st. sålunda fördelade:
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Ledning af skogsodlingsarbeten 375 dagar

Plantskolearbeten 172 »

Afgifvande af råd vid gallring och fröträdsställning på rekvisition 41 »

Inspektioner af afverkningar 41 »

Diverse arbeten 73 »

Summa 702 dagar

eller i medeltal 88 dagar pr man.

Den extra personalens tjänstgöringsdagar under vårens skogsodlingar hafva varit c:a

375, eller 27 pr man.

Sammandrag

öfver Skogsvårdsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län

räkenskaper år 1907.

Behållning från igo6 :

Innestående å upp- och afskrifningsräkning i A. -B. Göteborgs Bank Kr. io,ioo: —
Fordran af N. af Zellén » 94: 20

Kassabehållning » 342:3° 10,536: 50

Iniomsfer:

Statens anslag:

till bestridande af Skogsvårdsstyrelsens verksamhet Kr. 4,000: —
» skogsodlingens befrämjande » 18,000: —

Skogsvårdsafgifter ^> 465: 50

Hushållningssällskapets anslag > 1 8,000: —
Räntor > 177: 73 40,643:23

Summa kronor 51,179: 73

U/gi/ler:

SkogsvårdsstjTelsens kulturer och öfriga skogsvårdsåtgärder sålunda fördelade:

Skogsodlingar å genom kontrakt öf\'ertagna marker Kr. 8,631:65

Öfriga kulturer, plantskolearbeten, körlöner, frakter, omkost-

nader for redskap m. m j 3,613

Arrende för plantskolor > 325

Länsjägmästarens och länsskogvaktarnas resor och arbeten ... » 4,034

Extra plantörers arbeten och resor » 2,196

74

67

48 18,801: 54
Inköpt frö Kr. 12,943: 05

Anslag till skogsodlingsföreningar » 3i400: —
Skogsvårdskommittéerna » 107:37

Styrelsens resor » 700: 73

Aflöningar till länsjägmästare, kassörska och 8 länsskogvaktare » 10,433; 3-

Revisionskostnader » 84: 54
Diverse omkostnader för expedition, annonser, afskrifning å inventarier m. m. » 1.904: 84

Afskrifven fordran af f. länsjägmästaren N. af Zellén enligt styrelsens beslut » 94: 20

Kronor 48,469: 59
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Behållning till år igo8:

Innestående å upp- och afskrifningsräkning i A.-B. Göteborgs Bank Kr. 1,900: —
Inventarier * S^o:

Kassabehållning — » 310: 14 2,710: 14

Summa kronor 51,179: 73

Verksamhet för undervisning i skogsvård.

Det är utan vidare klart, att i en så skogfattig landsdel som Göte-

borgs och Bohus län en skogsvårdsstyrelses verksamhet förutom anord-

nandet af själfva skogsodlingarna hufvudsakligast måste vara inriktad

på vidtagandet af åtgärder ägnade att höja intresset för desamma och

sprida kunskapen om skogarnas ofantliga betydelse för landet i allmän-

het och länet i synnerhet och mindre komma att omfatta fiskaliska ingri-

panden mot öfverafverkningar. Och icke endast i trakter, där ljungen är

allenahärskare och trädvegetation så godt som saknas, utan jämväl där

som skog verkligen finnes, har Styrelsen ansett sig böra i främsta rum-

met slå in på undervisningens och rådgifvandets väg, öfvertygad som

Styrelsen är, att å ena sidan härigenom skogslagarna bäst följas, och

å andra sidan förtroendet för Styrelsens ofta nog svåra verksamhet

fortast väckes. Sedan en gång väl förtroendet väckts, är Styrelsen öf-

vertygad om att gifna föreskrifter och maningar att vid skogens exploa-

tering iakttaga nödig måttfullhet komma att i regel efterföljas.

Ett för skogsvården i cirka 35 år, innan Skogsvårdsstyrelsen trädde

i verksamhet, nitiskt arbetande Hushållningssällskap har i hög grad för-

arbetat jordmånen och underlättat arbetet för Styrelsen, som ofta nog

ute i bygderna funnit ett verkligt begär efter att snarast möjligt få skogs-

odladt å ljungmarkerna och en verklig törst efter kunskap och upplys-

ning i skogvårdsfrågor vara för handen. Ett bevis härpå är, att de före-

drag, som länsjägmästaren till ett antal af 22 stycken hållit i olika delar

af länet, varit talrikt besökta, och att ansökningar om att få öfverlämna

mark till skogsodling och rekvisitioner af frö och plantor inkommit i så

stor mängd, att åtskilliga måst afslås, eller anspråken på Styrelsens be-

gränsade medel åtminstone afsevärdt nedprutas, hvarjämte 54 olika skogs-

ägare begärt råd och handledning vid gallringar, fröträdsställningar,

blädningar samt åtskilliga icke här upptagna skogsvårdsåtgärders ra-

tionella vidtagande.

Länsjägmästarens föredrag under året hafva hållits i följande socknar:

Morlanda i

Myckleby i

Långelanda i

Röra I
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Walla

Klöfsedal

Stenkyrka (i samband med kurs)

Skee

Tjärnö

Högdal

Lommelanda

,

Xäsinge

Lyse

Brastad

Bro

Kareby

Harestad

Ljung (i samband med kurs vid landtmannaskolan, Ljungskile)

Tanum (i samband med kurs i Grebbestad)

Fässberg

Jörlanda (vid dåvarande landtmannaskolan i Bärby)

Summa 22

Ämnet för dessa föredrag har varit: »Om våra skogar och deras

vård», och har därvid talats om, huru våra skogar uppkommit och in-

vandrat i landet, trädslagen och deras olika fordringar på jordmån, ljus

och luft, skadliga inflytelser på våra skogar, olika afverknings- och skogs-

vårdsåtgärder, skogstillgångens minskning, lagarnas tillkomst. Skogsvårds-

styrelsens och skogsvårdskommittéernas verksamhet samt skogarnas stora

och olikartade betydelse för landet.

Därjämte hafva 4 kurser hållits: 2 vid länets landtmannaskola (vår-

och hösttermin) samt en vid hvardera af de två folkhögskolorna (Greb-

bestad och Tyft). Vid dessa kurser hafva ungefär samma ämnen genom-

gåtts som i föredragen, ehuru mera i detalj, och har dessutom hvarje

kurs åtföljts af en exkursion till närliggande skogsbestånd för demon-

stration och praktisk tillämpning af en del, som under föreläsningarna

förekommit.

Föredrag och kurser hafva besökts af 1,655 personer, eller i me-

deltal 64 åhörare per gång, något som är särskildt glädjande. Genom
tillmötesgående från Föreningen för skogsvård har för illustration af före-

dragen kunnat inköpas ett stort antal vackra skioptikonbilder ötver olika

bestånd såväl från genom kultur uppdragna skogar som från naturbe-

stånd, vidare bilder från oproduktiva ljungmarker, af snö, insekter, eldar

m. m. härjade skogar samt dylika visande skogsodlingars rätta utförande

o. s. v. I sin mån har detta bidragit till att fa skogsägarna att infinna

sig till föredragen.

I dagspressen hafva esomoftast införts uppmaningar att beakta Skogs-

vårdsstyrelsens annonser rörande utdelning af frö och plantor, att skogs-



38

odla å ljungmarker, att samla kottar, att icke beta å skogsodlade mar-

ker, att undvika svedning, att ej mindre taga hänsyn till att vid afverk-

ningar gällande skogslagar efterlefvas än äfven att beakta Styrelsens

erbjudanden att genom sin tjänstepersonal utan någon kostnad för re-

kvirenten anvisa, huru fröträd böra ställas, och i öfrigt huru en afverkning

rättast och lagenligast månde bedrifvas. Dessa senare uppmaningar hafva

ej förklingat ohörda, utan en hel af de ansökningar rörande erhållande

af råd vid afverkningar, som inkommit, hafva, som framgår af skrifvel-

serna, härledts af tidningsartiklarna.

A samtliga statens järnvägsstationer, i folkskolesalar, kommunalrum,

vid bryggor och handelsbodar, marknadsplatser o. d. har Styrelsen låtit

anslå 800 ex. af en kungörelse innehållande till skogs- och kalmarks-

ägare riktade uppmaningar att beflita sig om bättre skogsvård, upplys-

ningar om skogarnas vikt och värde, rätta afverkningsmetoder, de för-

måner, som komma jordägarna till del från Skogsvårdsstyrelsen i form af

fritt frö- och plantmaterial, upplåtelse af gammal ljungmark i och för

skogsodling på Styrelsens bekostnad, afgiftsfritt biträde för råds afgifvande

o. s. v., och har denna kungörelse genom tillmötesgående från Konungens

Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län intagits i landskansliets

allmäna kungörelser ser. A. och upplästs i landsbygdens kyrkor. För

öfrigt har Styrelsen under året gratis utdelat 2,000 ex. af Skogsvårds-

föreningens folkskrifter (500 ex. af n:o 2, »Om våra skogars framtid»,

UK) 6 »Om skogssådd», n:o 8 »Om skogbetet» och n:o 12 »Skogens vård

och afverkning») samt cirka 200 broschyrer om skogslagarna.

Såsom af förgående framgår har länsjägmästaren varit kallad till 13

personer och länsskogvaktarna rekvirerats till 4 1 olika skogsägare för att

lämna råd vid utställande af fröträd, huru en hjälpgallring rättast utföres

m. m. Efter föredragen och kurserna samt vid pågående skogsodlings-

arbeten o. d. hafva såväl länsjägmästaren som länsskogvaktarna dessutom

rådfrågats af ett rätt stort antal personer. Däremot äro länsjägmästarens

ordinarie rådfrågningsdagar (de 2 sista helgfria dagarna i hvarje månad)

mycket litet besökta.

Skogsodlingsarbeten.

De olika sätt hvarpå skogsodlingsarbetena inom länet under det

gånga årets vår och höst bedrifvits hafva varit:

dels båda årstiderna skogsodlingar af kalmarksägarna själfva, som gratis

erhållit frö och plantor i nedan anförd mängd samt plantörsbiträde,

men därutöfver intet penningeanslag;
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dels under våren af Skogsvårdsstyrelsen själf bekostade arbeten å genom

kontrakt på 15 år öfvertagna marker;

dels såväl vår som höst genom skogsodlingsföreningar med anslag från

Skogsvårdsstyrelsen samt medlemsafgifter och bidrag i arbetskrafter

från markägarnas sida anordnade skogsodlingar.

Till hvarje enskild rekvirent har med några undantag utdelats högst

3 kg. frö (hvaraf maximum i kg. vanligt tallfrö och resten gran- eller

bergtall-, hvitgran-, något lärk- och löfträdsfrö) samt 100,000 plantor af

diverse barr- och löfträdsarter. (Personer, som afverkat i strid mot lagarna

erhålla icke gratis rekvireradt skogsodlingsmaterial). Ovana skogsodlare

erhålla plantörsbiträde, och har Styrelsen genom anställande af förut om-

nämnda 14 extra plantörer samt genom den ordinarie skogvaktarekåren

sökt att så mycket som möjligt öfvervaka af rekvirenterna själfva företagna

arbeten. Detta på den grund att under arbetenas gång betydlig okunnig-

het och mycket slarf konstaterats, så att afsevärdt antal plantor förstörts

eller på ett oriktigt sätt kommit i jorden. Till följd af denna erfarenhet

har bestämts att framdeles i ännu högre grad kontrollera arbetena, och

att en person, som visar uppenbar vårdslöshet med skogsodlingsmateria-

let, icke vidare skall komma i åtnjutande däraf gratis.

Rekvisitionstid har varit: till vårkulturerna senast i februari, till höst-

kulturerna senast i oktober. Rekvisitionerna, som upptagits och samlats

af skogsvårdskommittéerna och sedermera insändts till länsjägmästaren,

hafva beviljats i den utsträckning, som framgår af nedanstående tablåer,

hvilka jämväl upptaga öfvertagna marker utsädt frö och utsatta plantor.

A. Användt frö.

(Utdeladt till enskilda rekvlrenter ocli skogsodlingsfdreningars medlemmar
samt utsådt å kontrakterade marker våren 1908.)

Bevaknine Tall Gran
Berg-

tall

Hvit-

gran
Lärk Björk I Ek Alm

Strömstad.

Tanum
19,00

185,50

Kville '121,50

Munkedal

Uddevalla

Orust och Tjörn

.

Kungälf

Göteborg

65,50

134.00

98,00

109,50

207,00

12,00

337,50

200,50

85,50

219,00

150,00

247,50

241,00

3,&>
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(Af enskilda inom länet pä egen bekostnad inköpt eller utklängdt

frö cirka lo kg.)

B. Använda plantor.

(Utdelade till enskilda rekvirenter och skogsodlingsföreningars medlemmar

samt utsatta å kontrakteradefmarker, vår och höst 1908.)

Bevakning
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Skogsodlingar

å genom kontrakt på 15 år öfvertagna ljungmarker vår och höst 1908.

Härad Socken

Lane Bokenäs

Askim

Wette

Bullaren

Tanum

Fässberg

Skee

Mo

Tanum

Kville

Sotenäs

Hemman

Bön Kronog.
,

Kålvik

Bjällanda Ng.

Bjällanda Ög.

Lilla Kärr ...

Lilla Kärr ...

Orrevik

Skorperöd . .

.

Bjällandsås . .

.

Stale Öster...

Mantal

» Väster

Linnebo

St. Bräcke ...

Eggesten

Jordfall

Fossen

Lanehed med Röd...

Vs

V.

7^

V.

7.

/l26

V*

74

7.

7.

7.

V.

V.

I

78

Areal Kostnad Pr har

Sandbacken '/i

Åker %
Eskilsröd ^/g

Lycke ^/^

Humlehed 1 7^

Gemensamma marker

till 54 olika ägare

Nästeröd

Remne

Skalleröd med Tyft

Nafverstad

Kville

Tossene

Gerum..

Ö. Säm

Ryk (6 ägare) ..

Esperöd

Tyft

Kynnestorp

j> Ödeg.

Walla S

7s

74

7.0.7

7,

47,

7io

74

v.

7,

74

fransport

1,5

8

4

II

8

J2

2

2,5

5

12

6

12

5

2

I

4.5

7

5

4

I

3

6

5

5

16

37

9

25

35

16,5

13

10

43

45

10

60

> 18

21,89

111,19

45 —
129,62

90,57

132,01

27.25

26,65

60,—

125,01

68,63

122,97

59

22,88'

7,62

79.59

80,25

77,31

46,75

7,35

36,55

63,25

68,50

82,38

194,68

981,80

69,

183,68

416,33

190,69

150.54

94,60

335,84

2 1 1 ,46

127,04

684,50

324.69

Anmärkningar

14,59

13,89

11.25

11,78

11.32

13,62

10,66

12

10,42

11,44

12,49

11,80

11,44

7,62

17,69

11,46

15,46

11,69

7,35

12,1

10,54

13,7c

16,48

12,17

Delvisplantering.

18,04

26 e 3 /Max.-kostnad för
' \ länet.

7.67

7,351

11,89

11,56

11.58

9,46

11,58

4 6q jMinimikostn. för

_ \ länet.
12,70

11,48

470,0 |5 557.071
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Härad

Tunge

Orust Ö.

Orust V.

Tjörn

Inl. Nordre

Inl. Nordre

Inl. Södre

Stångenäs

Socken

Svarteborg

Ståla

Morlanda

Tegneby

Walla

Halta

Solberga

Spekeröd

Norum

Kareby

Ytterby

Lyse

Hemman

Transport

N. Hede

Molleröd

Kyrkeröd

»

Hjälmvik Sg

Öfreg

Hällesberg

»

Hårleby

Lunden

Holm o. Tvetehogen

(flera äg.)

Åker

Furusäter

Tönsäng

M. Rastad

»

Y. Restad

»

»

Lunna

Grindstorp

Stenung Vg. ...

Furufjäll

Skärby

» Österg. ...

Munkegärde . .

.

»

Ängagärde

»

Skällebräcka . .

.

N. Flat

Summa

Mantal
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tygad om, att detta blifvit mycket väl användt, och att kanske resultatet

af dessa skogsodlingar blifver långt bättre än i andra fall. Ledande

princip vid antagande af anbud om markupplåtelse har varit att i trak-

ter, särskildt vanlottade på skogsvegetation, söka åstadkomma samman-

hängande komplexer af gammal ljungmark att kläda i skog samt att åt

medellösa jordägare lämna hjälp, förutan hvilken marken ännu kanske i

årtionden skulle få ligga utsatt för solens och vindarnas uttorkande och

försämrande inverkan samt med ljungen som allenahärskande växt.

Skogsvårdsstyrelsen har dessutom ansett lämpligt att genom planmässigt

anordnade samt noggrant öfvervakade arbeten å dylika öfvertagna mar-

ker framalstra växtliga och goda bestånd, hvilka kunna ingifva förtroende

för skogsodlingar samt mana till efterföljelse. Det har nämligen på ett

och annat ställe inom länet visat sig början till misstro för skogsodlingar,

dels till följd af att man inför ögonen haft bestånd uppkomna efter tyskt

frö, dels efter oriktigt utförda skogsodlingar.

Det tredje sätt, hvarpå skogsodlingsarbeten anordnats under året,

är genom skogsodlingsföreningar, hvilka till ett antal af ii åtnjutit an-

slag från Skogsvårdsstyrelsen, nämligen:

Tanums östra skogsodlingsförening anslag kr. 8oo: —
Tanums västra d:o » » 6oo: —
Fässbergs planteringsförening » » 300: —
Svarteborgs skogsodlingsförening » » 200: —
Hjertums d:0 > » 200: —
Rödbo d:o > » 100: —
Örgryte södra d:o > » 200: —

> östra d:o » > 200: —
Kville d:o » » 400: —
Tufve d:o » » 200: —
Björlanda d:o » > 200: —

Summa anslag kr. 3,400: —

Efter föredrag af länsjägmästaren under november i Bro och Bra-

stad socknar hafva här bildats två nya föreningar, som dock först år

1908 träda i verksamhet med anslag från Styrelsen. Ytterligare en för-

ening må omnämnas, nämligen »Skogsodlingens vänner» i Uddevalla,

som på grund af atf arbetena (utsättandet af 76,800 plantor) bedrifvits

å allmän mark, icke kunnat erhålla anslag från Styrelsen.

Ofvannämnda föreningar använda sina anslag, medlemsafgifter och

frivilliga bidrag på så sätt, att lejda och af plantor inöfvade samt öfver-

vakade arbetare gå från gård till gård mellan kalmarksägarna, som släppa

till ett visst antal egna arbetare utan afgift. På så sätt odlas en icke

obetydlig areal, och äro föreningarnas ordförande värda all tack från
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Styrelsens sida för oegennyttigt och intresseradt arbete. Särskildt gäller

detta ordförandena i Fässbergs, Tanums och Kville föreningar.

Plantskolearbeten.

Skogsvårdsstyrelsen har för närvarande 4 större plantskolor: Bude-

röd, St. Wrem, Haraldsborg och Tyft samt 8 mindre: Sörbo, Presstorp,

Tossene, Ingetorp (endast för fruktträd), L. Röstorp, L. Foss, Eklanda

och Underslös, för hvilka betalas i arrende kr. 325. Då emellertid ett

par af dessa senare plantskolor äro för Styrelsen obehöfliga, hafva kon-

trakten uppsagts.

I plantskolorna, som från i go6 icke befunnit sig i godt skick, hafva

under året omfattande arbeten bestående af stensprängning, dränering,

påkörning af kompostjord och gödningsämnen, stenmurars uppläggande

m. m. företagits. För att vidare skaffa tillgång pä plantor till kommande
år utsåddes 275 kg. frö, hvaraf

Tall 27 kg.

Gran 47 »

Bergtall 1274 »

Hvitgran 16^4 »

Lärk 24Y2 *

Silfvergran 5 '/j >

Ekollon 42 »

Diverse (bok, kastanj, oxel, rönn) m. m 100 »

Summa 275 kg.

Plantor omskolades till ett antal af cirka 150,000.

Planteringsdagar med skolbarn.

Lifligt intresse för anordnande af planteringsdagar med skolbarn har

visats af skolråd och folkskollärare, och har Styrelsen genom sin tjänste-

personal i mån af den föga tillgång på tid utöfver de ordinarie arbetena,

som står till buds, sökt understödja detsamma. Så har i länsjägmästa-

rens föredrag uppmaningar ställts till vederbörande att dels anordna

planteringsdagar och dels till dessa kalla närmast boende länsskogvak-

tare eller skriftligen underrätta länsjägmästaren. Af den senare har vid

några stycken dylika planteringsdagar kortare föredrag hållits för barnen

och råd och anvisningar lämnats och hafva vid cirka 30 planteringsdagar

för öfrigt länsskogvaktare eller plantörer från Skogsvårdsstyrelsen när-

varit. Så mycket frö och plantor, som begärts af vederbörande lärare,

har lämnats till planteringsdagar.
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Skogsvårdskommittéerna.

På initiativ från Styrelsen nybildades under året 8 skogsvårdskom-

mittéer jämlikt § 5 af K. Förordningen angående Skogsvårdsstyrelser.

Hela antalet kommittéer är sålunda 74.

Gällande, af Skogsvärdsstyrelsen utfärdad instruktion för kommittéerna

föreskrifver, att rekvisitioner af frö och plantor af kommittéerna skola

upptagas, samlas och därefter till länsjägmästaren insändas, och att se-

dermera hela frökvantiteten för socknen skall mottagas och till rekviren-

terna distribueras af kommitterade. Genom detta förfaringssätt anser sig

St>'relsen hafva stor nytta af kommittéerna, hvilkas medlemmar med er-

kännansvärdt nit och stort intresse gått Styrelsen tillhanda. Dessutom

äga kommitterade att samtidigt med rekvisitionernas öfverlämnande för-

orda eller afstyrka desamma. Såsom mellanhänder vid anordnande af

skogsodlingskomplexer, utfärdande af kungörelser rörande rekvisitions-

tider, föredrag m. m. hafva jämväl kommitterade villigt stått Styrelsen

till tjänst, under det däremot ett försvinnande fåtal kommittéer från skogs-

bygderna utan särskild påstötning lämnat uppgifter om pågående afverk-

ningar — något som för Styrelsens tjänstepersonal skulle varit mycket

välkommet, då i de nya skogslagarna saknas bestämmelser om anmäl-

ningsskyldighet till Skogsvårdsstyrelsen af tillämnad afverkning, hvarför

i de med kommunikationer dåligt utrustade skogsbygderna kostbara och

tidsödande efterforskningsresor måst företagas.

Kommittéernas ledamöter hafva i allmänhet varit kallade till läns-

jägmästarens föredrag för konferens om ortens skogsförhållanden och för

inhämtande af instruktioner, och utfärdades i september till samtHga

cirkulär för att påvisa, i hvilka riktningar kommittéerna afsevärdt kunde

utvidga sin verksamhet, på det att riksdagens tydligt uttalade förvänt-

ningar måtte gå i uppfyllelse.

Skador å skogar och kulturfält.

Jämväl från år 1907 är att anteckna en icke obetydlig ljungbrand

i dels oplanterade, dels nyss kultiverade marker inom Fässbergs och

Askims socknar. Elden öfvergick cirka 75 har. Från ett par bevak-

ningar rapporteras vidare frostskador och från alla förstörelse å ungskog

af snötryck. Vindens starka uttorkningsförmåga å kulturer och skogs-

bestånd och dess rent mekaniska tryck vållar, som kändt, stora olägen-

heter för skogsmannen i Bohus län, dock mindre under det gångna året

på grund af den fuktiga väderleken. Skadegörelser af åtskilliga insekt-

och svamparter å bestånden, af möss o. d. i plantskolorna må i förbi-
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gående omnämnas och därefter särskildt betonas, att kreatursbetningen

å nyss gjorda kulturer förorsakat afsevärdare skador. Tyvärr anse icke

jordägarna, huru oekonomiskt det merendels är att beta å ljunghedarna

med deras usla bete mot att låta dem producera skog. Upplysningen

har här ett stort verksamhetsfält.

Afverkningar och åtgärder för återväxtens betryggande.

Förutom förut påbörjade afverkningar, som till större delen fortsatts

under berättelseåret, har Styrelsen fått kännedom om 36 nya afsevärdare

afverkningar utöfver husbehof inom länet — sålunda fördelade:

Tanums bevakning (Tanums och Bullarens härader) 19 st.

Strömstads » (Wette härad) 6 »

Uddevalla » (Lane, Inl. Fräkne och Torpe härader) 4 »

Munkedals » (Tunge och Sörbygdens härader) 3 '

Göteborgs •» (Askims, Säfvedals, v. och ö. Hisings härader) 3 »

Kville » (Kville, Sotenäs och Stångenäs härader) i »

Öfriga 2 bevakningar — »

Summa 36 st.

En mängd smärre afverkningar afseende mindre försäljningar, exem-

pelvis några tiotal tolfter träd o. d., efter hvilkas fällande endast smärre

luckor uppkomma här och hvar i beståndet, komma härtill.

Öfver ^1 2,
af samtliga afverkningar bedrifvas i Bullarens och Vette

härader, hvarifrån virket forslas till Bullarsjöarna, Svinesund och Ide-

fjorden samt därifrån vidare flottledes in i Norge. Afverkarna äro såväl

svenskar som norrmän. De senare, ett tiotal, utöfva en för länets skogar

högst skadlig verksamhet, i det att de i köpekontrakten med skogsägarna

sällan om ens någonsin göra några bestämmelser om kvarlämnande af

fröträd och stormkappor eller om afverkningarnas bedrifvande i öfrigt

på ett sådant sätt, att skogens återväxt icke äfventyras, utan sköflas sko-

garna hänsynslöst i dessa med icke öfver sig god virkestillgång utrustade

länsdelar, samtidigt som vederbörande markägare genom obilliga och

minst sagdt egendomliga villkor i öfrigt i kontrakten icke sällan erhålla

minimala vinster.

Skogsvårdsstyrelsen har däremot med tillfredsställelse att anteckna,

huru ett beaktansvärdt antal svenskar i de afverkande socknarna (sär-

skildt i Nafverstad) före afverkningens begynnande begära råd och an-

visningar vid fröträds och stormkappors utsättande, blädningars anstäl-

lande på rationellt sätt o. s. v., och har i alla fall skogsodlingsförbin-

delser med borgen kunnat erhållas. Dylika hafva från alla bevakningarna

inkommit i ett antal af 32, motsvarande en areal af cirka 145 har.
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I ett fall 3/g mantal Anneröd i Högdals socken, Wette härad) har

Styrelsen under året måst tillämpa § z i »Lag angående vård af enskil-

des skogar» och hos Konungens Befallningshafvande påkalla undersökning.

Afverkaren var norrman, och närmaste anledningen till synen att af Skogs-

vårdsstyrelsens länsskogvaktare på begäran anvisade fröträd och storm-

kappor utan vidare afverkats. Vid anställd syn befanns den kala arealen

vara 35 har, hvaraf större delen dömdes till skogsodling. Rättegång på-

går för närvarande mellan afverkaren och markägaren rörande bestämmelse

i afverkningskontraktet.

I Styrelsens berättelse för år 1906 vidrörda afverkningar i södra

delen af länet (Säfvedals härad) hafva besiktigats, därvid de ansvarsskyl-

diga ställt tillfredsställande säkerhet för återväxtens betryggande.

Resumé af den Ista Ill-årsperiodens verksamhet.

När de nya lagarna rörande vård af enskildes skogar och skogsvårds-

stjTelser den i januari 1905 trädde i gällande kraft, började förvisso ett

nytt skede i svenska skogarnas historia.

Utan att härmed vilja säga att dessa lagar blefvo till i den mest

eftersträfvansvärda form, vill Skogsvårdsstyrelsen på grund af trenne

års erfarenhet dock såsom sin åsikt framhålla, att de nya skogslagarna,

rätt tolkade och efterlefda, kunna högst väsentligt höja skogsvården inom

ett län.

Med stöd af K. Maj:ts reglemente och lagarnas föreskrifter, med
anslag från stat och hushållningssällskap hafva arbetena på höjandet af

intresset för skogsvården spridandet af kunskapen rörande skogen och

dess förhållanden, skogsodlingsarbeten m. m. under skolad personal kunnat

sättas mera i system och intensivare än förut under nu gångna 3 år be-

drifvas inom Göteborgs och Bohus län.

Nedanstående öfversikt, upptagande antalet rekvirenter, användt frö-

använda plantor, skogsodlad areal m. m. torde fa närmare belysa detta.
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Antalet rekvirenter

Användt frö

Använda plantor

Skogsodlad areal

hvaraf å öfvert. marker

kostnad härför

per hektar

Planteringsdagar med skolbarn

Antal barn (efter 30 pr dag)

Föredrag

Kurser

Utdelade skrifter, cirkulär o. d

Styrelsens sammanträden

Tjänstepersonalens förrättningsdagar

:

länsjägmästarens

8 ord. skogvaktare

extra personalens

Antal extra plantörer

1905

6S9 st.

1,547 kg.

1,747.075 st.

1,200 har

69 st.

2,070 »

22 »

I »

3,200 »

8 »

92 »

597 »

176 »

8 »

1906

765 st.

2,530 kg.

2,109,990 st.

1,700 har

575 »

7,606,24 kr.

13,22 »

100 st.

3,000 »

1,000 »

13 »

53 *

710 »

259 »

8 »

1907
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exempelvis dels stiftande af en effektiv ungskogslag, dels en beteslag,

vidare en lag om unden-isning i skogsvård i skolorna och en bestäm-

melse, att afverkare äga anmälningssk}-ldighet till Skogsvårdsstyrelsen

rörande afsedda afverkningar. Att här ingå på närmare motiv anser

Styrelsen ej lämpligt, då dels Styrelsen i remissväg varit i tillfälle att

yttra sig om ifrågasatt beteslag och, hvad de öfriga angår, deras berät-

tigande torde ligga i öppen dag.

Till sist må framhållas, hurusom det icke synes Skogsvårdsstyrelsen

mer än billigt, att ändring vidtages i tulltaxan af den i juli 1904 rö-

rande tullsatsen å tallfrö (nu 4 kr. pr kg.), så att frö af bergtallen (Pi-

nus montana) härifrån undantages, enär denna tallart för skogskulturer

å ljunghedar och på mager jordmån i allmänhet spelar en särdeles vik-

tig roll och dess frö i behöfliga kvantiteter ännu icke kan produceras

inom landet, samt på den grund att det dessutom väl aldrig varit stats-

makternas mening att sätta tull på annat frö än det, som visat sig alstra

träd af för landet olämplig växtform.

De enskilda skogarnas i landstingsområdet tillstånd

och skötsel.

Markens geologiska förhållanden.

Sönderskuret af ofta milslångt in i landet gående fjordar, uppfylldt

af otaliga smala bergåsar och enstaka liggande höjder samt med en

bredd af endast i— 5 mil är det naturligt, att Göteborgs och Bohus

län icke kan uppvisa några afsevärdare sammanhängande och jämna

skogsmarker. Med få undantag blir alltså marken inom de olika läns-

delarna sönderplottrad dels i kala berg och i uppe på bergen eller dess

sluttningar liggande dälder och moar samt dels i mellan bergen belägna,

vanligen af jordbruket i anspråk tagna dalgångar.

I huru hög grad den nästan uteslutande af urberg bestående berg-

grunden inom oftast vidsträckta områden träder fram i dagen, ses af de

geologiska kartorna öfver länet, och kan man utan fara för öfverdrift

säga, att minst hälften af all utmark består af nakna berg. Dessa äro

hufvudsakligast sammansatta af gneis i södra och östra delarna samt af

granit i sin hufvudmassa uppträdande i hela Vette härad och i delar af

Tanums, Kville, Sotenäs och Stångenäs härader med den i många af-

Skogvsårdsforeningens Tidskrift, igog. Bilaga i. a
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seenden märkliga GuUmarstjorden som syd- och östgräns och förete egen-

domliga formationer, genomdragna som de äro med parallela sprickor

och remnor, ägande brant stupande sidor och med tvära öfvergångar till

dalkjusorna. Största höjderna träffar man i landskapets östra och nord-

östra delar, hvarifrån marken i stort sedt sluttar från nordost och ost

till sydväst och väst, så att, om medelhöjden österut når öfver loo ä

150 m. öfver hafvet, torde genomsnittshöjden vid kusten endast vara

från 20 till 50 m.

De på bergen och åsarna förekommande fördjupningarna äro fyllda

af morän- eller krosstensgrus, som sålunda kommer att här och hvar

bilda små moar och understundom större »hamnelag». I öfrigt är detta

slags grus, som annars upptager den största delen af Sveriges yta, spar-

samt förekommande, något som är gemensamt för en del af våra kust-

trakter.

Äro bergens moar af föga mäktighet och näringshalt, förete dal-

gångarna däremot jordarter, särskildt leror, af stort djup och bördig-

het i den areal, som de vanligen branta och än vidt ifrån hvarandra

än nära tillsammans gående bergsidorna medge.

Undantag från den allmänna bohuslänska karaktären bilda vissa

trakter belägna i stort sedt i länets östra delar. Här träffas exempel-

vis i Säfvedals härad (öster om Göteborg, i Västgötadelen) en särdeles

god skogsmark. Likaså i Inlands Torpe och Inlands Fräkne härader

samt i Sörbygdens, Bullarens och Vette härader norrut.

Vegetation.

Sist nämnda länsdelar förete gamla naturskogar, dock icke i den

utsträckning, att virkestillgången inom respektive orter kan sägas vara

riklig, om ens god. Den öfriga utmarken, eller cirka Vs"'^'' ^^ länets

skogsmark är klädd i ljung med här och hvar uppspirande ungskogar,

hvarjämte enformigheten något lifvas af å de feta lerorna i dalgångarna

frodigt växande löfträdsbestånd.

Skogarnas tillstånd och vård.

Hvad nu de i östra och norra delarna förefintliga naturskogarna

beträffar, må rörande deras tillstånd framhållas, att växtligheten i all-

mänhet är god och särskildt, där bestånden uppväxt å dalgångarnas

leror, synnerligen god med exceptionellt breda årsringar å träden. I

senare fallet blir dock virket löst och inställer sig röta.

Någon särskild vård har icke' ägnats skogsbestånden i dessa trakter

af länet, varande således härutinnan en bestämd motsats till de västra

bygderna, där skogsvården stått högt i kurs, lifligt uppmuntrad af Hus
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hållningssällskapet. På senare tider har emellertid Skogsvårdsstyrelsen

i de flesta af skogskommunerna föranstaltat om föredrag och ämnar

så fortsätta, tills dess upplysning spridts i hvarje trakt, och väntar sig

Styrelsen godt resultat häraf, då just i dessa skogsbygder lifligaste in-

tresset försports för föredragen, och största antalet åhörare infunnit sig.

Afverknin garna bedrifvas dels genom kalhuggning och dels genom

blädningar. I förra fallet brukar det vanligen vara jämnare, äldre och

mogna bestånd, som få falla för yxan, och i senare fallet är det ett

planlöst och för skogarnas sunda fortväxt ofta särdeles skadligt ut-

plockande af träd ända ned till 6' och 3". Pitprops köpes t. o. m. till

2V2" och 2" topp. Att detta afverkningssätt blir fullkomligt skogför-

ödande, är ju uppenbart, och blir därför behofvet af en ungskogslag för

kvarje år allt mera kännbart. Och jämväl af det skäl önskas i Bohus-

län en sådan lags tillkomst, att det ödet icke må beskäras alla de tu-

sentals hektar ungskogar, som med stor möda och dryga kostnader lä-

net rundt uppdragits och fortfarande uppdragas, att de i sin allra bästa

tillväxt skola sköflas.

Konkurrensen om den knappa virkestillgången i länet är stor, och

med all säkerhet afverkas i dessa tider af relativt höga virkespriser

långt utöfver skogarnas tillväxt. Icke endast svenska uppköpare, såväl

från Bohuslän som äfven från Dalsland och \^ästergötland, utan ungefär

ett I o-tal norrmän därtill bedrifva skogsaftarer inom länet och vore na-

turligtvis härom ingenting att säga, så framt virket till jordägarna be-

taltes med skäliga priser och nödig hänsyn vid afverkningarna toges

till åter\'äxten. Men detta är långt ifrån alltid fallet. För den skull

vore det önskvärdt, dels att utlänningars ansökningar om rätt till af-

verkning inom länet afslogos, och dels att jordägare genom taxeringar

före försäljningarna toge bättre reda på sina skogars värde.

Ett viktigt önskemål vore till sist. att inom en icke alltför afläg-

sen framtid en del af de planerade tvärbanorna komme till stånd, så

att det årligen ökade virkesbehofvet i länets västra delar kunde fyllas

från skogsbygderna.

Ljungmarkerna.

Enligt uppgifter för år 1905 i Statistisk Tidskrift 1907 upptaga

de enskildes utmärker i Göteborgs och Bohus län en areal af

338,990 har

däraf skogbärande 113,008 » .

Resten, eller c:a 225,000 har, skulle alltså vara kal. Med beräk-

ning att, efter hvad förut anförts, endast hälften häraf, eller c:a 100,000

har, vore produktiv mark, skulle detta alltså just vara den areal, som
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med afdrag för redan befintliga ungskogar framdeles skulle blifva före-

mål för skogsodlingsåtgärder.

Frågar man nu, huru dessa ljungmarker uppstått, måste svaret

blifva att människan därvid har stor skuld på sitt samvete. Ty ojäf-

aktiga bevis fälla det utslaget, att furu-, ek- och bokskogar i god växt-

lighet grönskat öfver så godt som hela länet ända ut på många af

skärgårdens öar, men att krigen medföljande eldar, oförsvarliga afverk-

ningar, betningar och svedningar så småningom trängt undan skogen

till landskapets östra delar. Härifrån har den visserligen sökt rycka

tillbaka mot kusten, men efter eldarnas framfart, då t. o. m. matjorden

förtärdes, och askan efter skogarna snart blåste eller sköljdes bort af

västkustens häftiga vindar och regn, var det svårt för såddplantorna

att få näring och skydd. Vindarna drefvo dessutom fröet tillbaka. För-

yngringen blef därför så trög, att den anspråkslösa ljungen godt hann

nästla sig in och för århundraden göra sig till härskaren. Är för år

har så Ijungaffallet hopat sig och upplösts samt bildat ljungsyra, år för

år ljungen allt tätare och gröfre samt marken mera degenererad.

Lejonparten af intresset går nu ut på att med till buds stående

medel söka återeröfra till skogsproduktion den ingen annan afkastning

än ett minimalt bete lämnande terrängen, och kan det icke vara för

djärft att påstå, att om fortfarande intresset för skogsvården är så stort,

som det nu är, samt anslag i minst nuvarande mängd lämnas Skogs-

vårdsstyrelsen, det icke skall dröja mer än högst 50 år, innan all ut-

mark i Bohuslän blir försatt i skogbärande skick.

Uddevalla i april 1908.

För Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

C. M. Åhlund.

Oscar Ad. Beer.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Skogsvårdsstyrelsens inom Göte-

borgs och Bohus läns landstingsområde räkenskaper och förvaltning

under år 1907, fa med hänvisande till Styrelsens berättelse öfverlämna

följande sammandrag öfver räkenskaperna:

Behållning från igo6 :

Innestående å giro Kr

Fordran af N af Zellén »

Kassabehållning '•

10,100: —
94: 20

342: 30

Inkomster:

Statens anslag:

Till uppehållande af verksamheten året 1907 Kr.

) skogsodlingen befrämjande

Hushållningssällskapets anslag '

Skogsvårdsafgifter

Räntor 2,

Summa Kr.

Utgifter:

Kulturer och öfriga skogsvårdsåtgärder:

Skogsodlingar å öfvertagna marker Kr. 8,631: 65

Öfriga kulturer, plantskolearbeten m. m > 3,613: 74

Arrenden för plantskolorna 325: —
Länsjägmästarens och skogvaktarnas resor och

arbeten 4,034: 67

Extra plantörers resor och arbeten » 2,196: 48 iS,Soi

Inköpt frö 12,943

Anslag till skogsodlingsföreningar 3,400

Skogsvårdskommittéerna 107

Styrelsens resor 700

Aflöningar 1 0,433

Revisionskostnader 84

Diverse omkostnader i)904

Afskrifven fordran af N. af Zellén 94

Behållning till år igo8.

Innestående å giro

Inventarier

Kassabehållning

1,900: —
500: —
310: 14

Summa Kr.

10.536: 50

4,000: —
iS,ooo: —
iS,ooo; —

465: 50

"7 7: 73 40,643: 23

,179: 73

54

05

37

73

3-

54

84

^ 4S.469: 59

2,710: 14

51.179: 73
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Som revisorerna funnit räkenskaperna med utmärkt ordning förda

och försedda med fullständiga allegater, så få vi med erkännande af

Skogsvårdsstyrelsens och tjänstemännens nit och omtanke om skogsvår-

den inom länet, särskildt hvad beträffar skogsodlingens främjande, till-

styrka, att ansvarsfrihet beviljas för den tid revisionen omfattar.

Uddevalla den 23 april igo8.

Ph. Söderhielm.

Kung]. Maj:ts revisor.

Simon Hedström. Herbert Lundström.

Landstingets revisor. Hush. -sällskapets revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Älfsborgs läns landstings-

område berättelse för år 1907.

Då skogsvårdsstyrelsen har att enligt § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga

förordning den 24 juli 1903 till Kungl. Maj:ts befallninghafvande i lä-

net afgifva redovisning för sin förvaltning under år 1907 samt tillika

framställning angående de enskilda skogarnas inom landstingsområdet

tillstånd och skötsel, får styrelsen härmed afgifva följande berättelse:

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Under den nu tilländagångna treårsperioden af skogsvårdsstyrelsens

verksamhet har en märkbar förbättring i fråga om de enskilda skogar-

nas inom landstingsområdets skötsel gjort sig gällande. En stor del

skogsägare, ej minst bland de mindre hemmansägarna, hafva visat sig

varmt intresserade för en förbättrad skötsel af sina skogar och inhäm-

tat råd och anvisningar härom af skogsvärdsstyrelsen. Visserligen har

någon afsevärd skillnad i de enskilda skogarnas tillstånd ännu ej blifvit

märkbar, då resultaten ej så snart kunna visa sig, men godt hopp fin-

nes, att, i den mån dessa framträda, genom exemplets makt skogs-

ägarna mera allmänt skola komma till insikt om den stora betydelsen af

en rationell skogsskötsel och i handling omsätta densamma.

Enligt förut lämnade uppgifter omfatta de i enskild ägo befintliga

skogbärande eller kala skogsmarkerna en areal af 850,402 hektar, å

hvilka, enligt af skogsvärdsstyrelsen år 1905 verkställd noggrann utred-

ning, afverkades för export under år 1902 minst 285,000 kubikmeter

virke, och då till bränsle och öfrigt husbehof, enligt af 1896 års kungl.

skogskommitté gjord beräkning, anses åtgå 2V2 kbm. pr invånare i

Alfsborgs län, tillkommer ytterligare omkring 700,000 kbm. Xågon
minskning i skogsafverkningarna har sedan dess ej gjort sig märkbar,

snarare hafva dessa visat tendens till ökning år från år. Då de gamla

kalmarkernas yta uppskattats till en tredjedel af all skogsmark inom

länet, återstår en yta af 566,936 hektar skogbeväxt mark. Från denna
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har, som nämnts, beräknats afverkas minst 985,000 kbm. per år, hvil-

ket skulle motsvara omkring 1,75 kbm. per hektar och år. Vid ytligt

betraktande förefaller denna siffra ej alltför hög, men då åldersklasserna

ej äro jämnt fördelade, utan ungskogarna upptaga den ojämförligt största

arealen, måste man anse, att öfverafverkning föreligger.

Den vanligaste afverkningsmetoden inom länet är kalhuggning, huf-

vudsakligen beroende på, att skogsägarna merendels försälja afverknings-

rätt till de för afverkning afsedda skogsområdena. I norra delen af lä-

net (Dalsland) förekommer dock mycket vanligt dimensionsblädning,

hvarvid träden uttagas till en storlek af 6 ä 7 tum vid brösthöjd. Denna

slags afverkning, som sedan länge tillbaka där användts, leder visser-

ligen ej till skogsafkastningens höjande, hvilket ju bör vara målet för

all skogshushållning, men å andra sidan kunna dock sällan dessa af-

verkningar hemfalla under skogsvårdslagens § i. Här och hvar börja

dock mera rationella afverkningsmetoder att tillämpas, så har kvarläm-

nandet af dugliga fröträd blifvit mera vanligt och på några ställen har

man äfven försökt den s. k. Wallmos metod.

I fråga om skogens vård under uppväxttiden har hjälpgallring af

ungskogar i någon mån börjat vinna utbredning, särskildt igenom skogs-

odling uppdragna bestånd, men någon större omfattning har dock denna

skogsvårdsåtgärd ej ännu ernått.

Sedan lagen numera föreskrifver sörjande för skogens återväxt och

alla sedan år 1905 kalafverkade marker därför måste skogsodlas, fram-

träder mera frågan om återodling af de skogsmarker, som afverkats

före lagens trädande i kraft. Ännu äro, som i det föregående nämnts,

stora skogsmarker kala, dels de af gammalt kala ljungmarkerna (Sväl-

torna), dels sådana, som sköflats i senare tider. Intresset för skogsod-

ling af dessa är emellertid ganska stort och därtill i afsevärdt stigande.

Såväl enskilda skogsägare som flera i förening hafva företagit stora

skogsodlingar och det har tydligen visat sig, att de härvid uppnådda

vackra resultaten kommit närboende att inse fördelen af skogsodling.

Ännu återstå dock ofantliga områden, hvilka troligen få ligga kala tills

en möjligen blifvande lag ålägger markägarna att bättre tillgodogöra

sig sina tillgångar.

Till följd af vårens och sommarens rika nederbörd hafva skogskultu-

rerna i allmänhet lyckats mycket väl, dock hafva de på en del ställen

skadats af frost och beteskreatur.

Som bevis på skogsodlingsintresse i rätt riktning kan omnämnas,

att flera af länets skogsmarksägare låta uppbacka gropar och såddfläc-

kar å sina för skogsodling afsedda kulturfält hösten före den vår, då

skogsodlingen skall ske, och har ju detta förfaringssätt visat sig i hög
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grad befrämja skogsodlingen och gifva plantorna en frisk och kraftig

växtlighet.

En faktor, som betydligt motverkar skogsodlingens omfattning, är

gifvetvis jordägarnas kraf på skogsbete. Onekligen har detta, särskildt

i skogsbygderna af länet, en stor betydelse och lämnar ofta en tidigare

tillgänglig om också lägre afkastning än en skogsodling skulle göra.

Då skogsvårdslagens uttryck i § 12 »brukande af nödig betesmark till

betning af hemdjur» lämnar ganska stort rum för olika tolkningar och

äfven användts till kringgående af lagens princip, vore i hög grad önsk-

värdt, att en tillfredsställande lösning af betesfrågan snarast komme till

stånd.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning.

Skogsvårdsstyrelsen har under treårsperioden utgjorts af:

Godsägaren Claes Carling, af Kungl. Maj:t förordnad ordförande.

Disponenten August Låftman, utsedd af landstinget, med supp-

leant godsägaren Oskar Boman.

Riksdagsmannen, godsägaren Gustaf Odqvist, utsedd af landstinget,

med suppleant riksdagsmannen Johan Johansson.

Kammarherre C. R. C:son Wästfelt, utsedd af södra hushållnings-

sällskapet, med suppleant disponent I. M. Hansson.

Godsarrendatorn Oskar L. Carlsson, utsedd af norra hushållnings-

sällskapet, med suppleant skogsförvaltaren A. P. Luthander,

hvilka samtliga återvaldes för nu började treårsperiod.

Som länsjägmästare, sekreterare och kassör är anställd f. d. skogs-

förvaltaren Leander Olén och som biträdande länsjägmästare, e. jägmäs-

tare Ragnar Liibeck.

Fyra ordinarie länsskogsvaktare äro anställda.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Omsorgen om skogens återväxt, såsom varande grunden för all

skogshushållning, äfvensom hufvudpunkten i den nya skogsvårdslagen,

har utgjort den viktigaste delen af skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Sålunda har styrelsen genom att afgiftsfritt utdela såväl frö som plan-

tor som att lämna fri undervisning och biträde vid skogsodlingens ut-

förande sökt kraftigt befrämja skogsodlingens omfattning inom länet.

Också visar sig, som förut nämnts, intresset för skogsodling vara i sti-

gande äfven i fråga om sådana marker, som ej hemfalla under lagen.

Såväl antalet rekvirenter af frö och plantor som kvantiteten utdeladt
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skogsodlingsmaterial har under åren betydligt ökats. Till rekvirenter

har under året gratis utdelats intill 8 kg. frö och 10,000 st. plantor.

Sålunda har till 1,514 rekvirenter utdelats 1,149.30 kg. tallfrö, 2,569.75

kg. granfrö, i kg. lärkfrö, 964,600 st. tallplantor, 1,035,200 st. granplan-

tor, 8,125 st. lärkplantor samt 240 st. silfvergranplantor. Tab. 2 ut-

visar skogsodlingsmaterialets fördelning på de olika häraderna, äfven-

som den areal skogsmark, som beräknas därigenom hafva skogsodlats.

Tab. j utgör ett sammandrag af under treårsperioden gratis utdeladt

skogsodlingsmaterial samt arealen af skogsodlad mark. Under anta-

gande att till skogsodling per hektar åtgå antingen två kg. frö eller

5,000 st. plantor har genom skogsvårdsstyrelsens medverkan under

året skogsodlats 2,261 hektar, hvaraf största delen utgöres af sedan

gammalt kala marker. Bolag och sådana enskilda, som enligt sty-

relsens beslut ej varit berättigade att kostnadsfritt erhålla frö och plan-

tor, beräknas under året hafva skogsodlat omkring 1,000 hektar, hvar-

för sammanlagda arealen skogsmark, som under året blifvit försatt i

skogbärande skick, beräknas till omkring 3,260 hektar.

Under året har skogvårdsstyrelsen träffat öfverenskommelse om an-

ordnandet af större sammanhängande skogsodlingskomplex å ljungmar-

ker dels å »Ale fjäll», där skogsodlingsarbetet redan i ganska stor ut-

sträckning tagit sin början å den för skogsodling afsedda arealen af

omkring 500 hektar, dels å hemmanen Falskog och Ormåsa i Rånge-

dala socken, där skogsodlingen redan instundande vår skall påbörjas å

omkring 100 hektar gamla ljungmarker. Den inom Istorps socken i

Marks härad belägna stora skogsodlingskomplexen af mer än 1,000

hektar kala ljungmarker har af skogsvårdsstyrelsen under året besökts

och befunnits för skogsodling synnerligt lämplig, och underhandlingarna

om ordnandet af denna skogsodling hafva fortskridit så långt, att arbe-

tet torde kunna påbörjas innevarande år. — För skogsodling af nämnda
komplex bidrager skogsvårdsstyrelsen med en tredjedel af arbetskost-

naden och tillhandahåller dessutom frö och plantor kostnadsfritt, hvar-

emot markägarna förbinda sig att inom en tid af 10 år hafva verkställt

arbetet samt att freda de skogsodlade områdena för betning, intill dess

sådan utan men för återväxten kan äga rum.

Väl inseende den stora betydelse, som ligger i att uppväcka in-

tresse för skogsodling och skogsvård hos det uppväxande släktet, har

skogsvårdsstyrelsen låtit sig angeläget vara att uppmuntra anordnandet

af planteringsdagar vid folkskolorna. Sålunda har styrelsen tillhanda-

hållit frö och plantor samt lämnat undervisning såväl genom sina tjänste-

män som genom länsskogvaktarna och anordnat planteringsdagar vid

145 folkskolor, hvarvid mer än 2,500 barn under en eller flera dagar
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åtnjutit undervisning i skogssådd och plantering. Dessutom har till lo

folkskollärare, som visat sig synnerligen nitiska i att verka för skogsod-

ling och skogsvård, utdelats silfverbägare med inskription, och har be-

slutats att äfven innevarande år utdela ett lika stort antal till däraf för-

tjänta folkskollärare, då styrelsen därigenom tror sig hafva funnit ett

godt medel att visa sin erkänsla åt de män, som verka för dess in-

tressen.

Det andra momentet i skogsvårdsstyrelsens verksamhet har varit

att öfvervaka skogsvårdslagens efterlefnad. Härvid har styrelsen i hvarje

fall, där så erfordrats, sökt träffa öfverenskommelse med de för skogs-

återväxtens betryggande ansvariga utan att anlita i nämnda lags § 2

omförmälda undersökning, som orsakar en ganska afsevärd kostnad.

Genom dylik öfverenskommelse och sedan aftal träffats om nödig be-

tesmark stadgas, att den ansvariga förbinder sig att inom vissa år hafva

försett skogsmarken med nöjaktig återväxt samt, om så ej skett, till

skogsvårdsstyrelsen utbetala ett visst belopp, beräknadt efter 40 kr. per

hektar för den mark, som skall skogsodlas, hvarefter styrelsen må an-

vända hvad som åtgår, tills nöjaktig återväxt erhållits. För fullgörande

af dessa förbindelser har, där så behöfts, fordrats borgen, och i tre fall

har skogsvårdsstyrelsen i stället för dylika förbindelser emottagit kon-

tant belopp, beräknade efter 40 kr. per hektar och därvid förbundit

sig själf att ombesörja skogsodlingen. Under året ha bekommits 637

dylika förbindelser afseende en areal af omkring 3,210 hektar. Under

hela treårsperioden ha erhållits 1,364 förbindelser för en areal af 8,735

hektar, hvilket för öfrigt vittnar om den stora skogsförödelse, som på-

går inom skogsbygderna i länet. Af tab. i framgår huru de omskrifna

förbindelserna och häremot svarande arealer fördela sig på hvarje hä-

rad inom landstingsområdet.

I de fall, då styrelsen ej kunnat träffa godvillig öfverenskommelse

med de för återväxten ansvariga, har undersökning enligt § 2 påkal-

lats. Under året hafva förrättats sådana undersökningar å tvenne hem-

man, af hvilka den ena afsåg trenne afverkningar, utförda af olika per-

soner. I samtliga fallen förklarades återväxten uppenbarligen äfventy-

rad och föreskrefs åtgärder för markens försättande i skogbärande skick.

Under innevarande år har godvillig öfverenskommelse träffats med de

flesta af dessa, som därvid äfven återbetalt af skogsvårdsstyrelsen för-

skotterade undersökningskostnader.

För att kunna tillgodose det alltjämt ökade behofvet af lämpliga

och kunniga plantörer har styrelsen år 1907 inom länets norra del

(Dalsland) anordnat en kurs för utbildning af dylika. Kursen, som på-

gick åtta dagar i maj och sex dagar i oktober och leddes af länsjäg-
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mästaren Leander Olén, som till styrelsen aflämnat en detaljerad redo-

görelse för densamma, räknade lo ordinarie och 5 extra deltagare i

ålder från 18 till 30 år, och skulle dessa åtnjuta fria resor och i dag-

aflöning 3 kronor, med skyldighet att sedan, i mån af behof, som plan-

törer stå till skogsvårdsstyrelsens tjänst. Styrelsen har äfven beslutat

att innevarande år afhålla en dylik kurs inom södra delen af länet.

Anslag till föreningar, som verka för skogsodling och skogsvård,

hafva under året lämnats till Västra Sveriges skogsvårdsförbund med

500 kr. och till Ale härads skogsodlingsförening med 200 kr.

Skogsvårdsstyrelsen har under året haft trenne sammanträden samt

företagit tvenne inspektionsresor, dels för att som förut omnämnts ut-

röna lämpligheten af skogsodlingskomplex i Istorps socken, dels för att

undersöka i hvad mån skogsvårdsstyrelsens medgifvande om rätt till

betesmark gifver anledning till lagens kringgående. Dessutom har ord-

föranden och länsjägmästaren företagit flera resor, dels för att träffa

godvilliga öfverenskommelser och dels för att tillse resultaten af en del

styrelsens åtgöranden.

Länsjägmästarnas expedition och förrättningar.

De hos skogsvårdsstyrelsen anställda länsjägmästarna hafva under

de trenne sista helgfria dagarna i hvarje månad varit för allmänheten

tillgängliga att träffa vid expeditionen i Borås för råds och upplys-

ningars afgifvande. Föröfrigt hafva länsjägmästarna företagit talrika in-

spektionsresor för besiktning af gjorda afverkningar, för kontroll af skogs-

odlingsarbeten, för afgifvande af råd för gallring, fröträdsställning och

skogsvård i allmänhet samt föröfrigt utöfvat erforderlig uppsikt.

Länsjägmästare Olén har sålunda under året haft 117 rese- och

förrättningsdagar, därunder han besiktigat 129 afverkningar och flera

kulturarbeten samt hållit 18 föredrag om skogsodling och skogsvård,

varit kallad till 1 1 större skogsägare inom länet för afgifvande af råd

för skogsskötsel samt ledt den förut omnämnda plantörskursen.

Biträdande länsjägmästaren har haft 81 rese- och förrättningsdagar,

besiktigat 165 afverkningar och ett flertal kulturarbeten, hållit tre med
scioptikonbilder belysta föredrag i skogsfrågor, gifvit råd för skogsod-

ling och skogsvård till ett stort antal skogsägare, varit kallad till 7 större

skogsägare för afgifvande af råd för skogsskötsel samt varit skogsvårds-

styrelsens räkenskapsförare.

Till expeditionen hafva under året inkommit 846 skrifvelser samt

dessutom 1,488 rekvisitioner af frö och plantor samt har afsändts 1,152

skrifvelser.
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Länsskogvaktarnas tjänstgöring.

Länsskogvaktarna hafva under året haft sammanlagdt 682 rese- och

förrättningsdagar, hvarvid besökts 1,055 afverkade områden eller skogs-

odlingar.

Plantörernas tjänstgöring.

För biträde vid skogsodlingar inom länet hafva 33 plantörer varit

anställda och hafva dessa tjänstgjort sammanlagdt 1,152 dagar.

Skogsvårdskommittéerna.

Linder året hafva skogsvårdskommittéerna ökats med en, tvenne

hafva blifvit omvalda och uppgår för närvarande deras antal till 79.

Deras verksamhet har hufvudsakligen bestått i inrapporterandet af

en del afverkningar samt förmedling vid utdelning af frö och plantor.

Dessutom hafva de i en del fall biträdt med kungörande af föredrag

samt ombestyrt upplåtande af lokal för deras hållande.

Plantskolorna.

Några nya plantskolor hafva icke under året tillkommit, utan ut-

göras desamma fortfarande af 4 fasta plantskolor, för hvilka skogsvårds-

styrelsen arrenderar mark och 26 s. k. sockenplantskolor. Tillgången

af plantor fram.går af tab. ^. Till frösådden i plantskolorna har ute-

slutande användts frö från skogsvårdsstyrelsens egen fröklängningsan-

stalt i Fristad och således frö från traktens skogar.

Fröklängningsanstalten i Fristad.

Tillfölje af nästan uteblifvet fröår under igo6 såväl för gran som
tall, har under år 1907 endast kunnat utklängas 46 kg. granfrö och

5 kg. tallfrö. Ingående och utgående behållningen af frö synes af redo

görelsen öfver inkomster och utgifter.
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Älfsborgs läns skogsvårdsstyrelses inkomster och

utgifter år 1907.

1907
jan. I.

Inkomster:

Ingående behlllning från år 1906.

Innestäende på upp- och afskrifning i Borås Ensk. Bank.

Fröklängningsanstalten i Fristad

Inventarier

Plantskolorna ;

Lager af granfrö

Lager af tallfrö

4,662

5,100

2,212

1-057

3-239

3,801

Kronor

an.
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Transport kronor 40.S06: 09

Utgående behållning till år 190S.

Inventarier 2,328: 91

Lager af granfrö 312: 75

Lager af tallfrö 447: 50

Fröklängningsansialten i Fristad 4.500; —
Plantskolorna 1,300; —
Fordran för forskotterade undersökningskostnader enl. § 2 ili: iS g ooo; '•4

Kontant i kassan 408: 61

L. Olén till utgifter för redovisning 729: 22

Innestående å upp- och afskrifning i Boras Ensk. Bank 8,423: 71

Innestående ä deposition i d:o 10,000: — iq.^6i: s4

Summa kronor 69.367: 97

Borås den 51 mars 1908.

Claes Carling. Carl C:son Wästfelt. August Låftnitin.

Gust. Odqvist. Oscar L. Carlsso7t.

Leander Olén.
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Tab. 1.

Sammandrag af erhållna skogsodlingsförbindelser.

Afverkningar gjorda under 1905—07 inom Älfsborgs läns landstings-

område.

Härad

Är 1905

31 -^ p

Areal

År 1906

i 5?

P O'

Areal

Ar 1907

< P^
=^ Si

'^

m ^ p

3 o? ni

3 -I 3

g.3-

Areal

Summa

För-

bindel-

ser

Areal

Kinds

Marks

Bollebygds

Vedens

Redvägs

Ås

Gäsene

Kullings

Bjerke

Ale

Flundre

Väne

Vätle

Sundals

Nordals

Valbo

Vedbo

Tössbo

Summa

101

25

I

2

I

5

3

44

7

3

19

10

4

244

668,
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Tab. 2.

Under 1907 gratis utdeladt skogsodlingsmaterial.

Härad ^ 3

Utdelning af frö och plantor

Kgm. frö

Tall Gr Lärk

St. af plantor

Tall Gran Lärk Silfv.-

gran

Skogsodlad

areal

Har Ar

Väne

Bjerke

Flundre

Ale

Vätle

Kulling

Veden

Ås

Gäsene

Redväg

Marks

Bollebygds

Kinds

Sundals

Nordals
j

51

Valbo ' 81

Vedbo
, 67

Tössbo
I

13

20

15

22

102

73

216

86

42

194

30

114

36

228

124

6,33

10,90

7.07

60,30

24,16

175

78,17

47>i7

177,67

21,50

II5>'7

35

203,66

28,70

30,33

52,50

63,67

15.67

25,60

17.13

126,85

54.34

386

174,33

106,33

391.33

52

260,33

79

461,34

63. so

69,67

117

139.33

30

14,000

1,500

8,600

49,500

36,000

57,500

33,000

23,000

130,500

41,500

74,000

18,500

120,000

202,000

40,500

66,000

29,500

19,000

12,000

7,000

8,150

36,500

55.200

85,500

48,000

54,000

154,650

42,500

98,500

14,500

138,500

80,500

40,500

73,200

56,500

29,500

350

500

2,225

1,425

800

1,600

50

375

100

500

150

50

40

50

50

16
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Tab. 3.

Sammandrag af gratis utdeladt skogsodlingsmaterial

under 1905, 1906 ocfai 1907.

Under

år
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, af Kungl. Maj:t, Alfsborgs läns landsting" och hus-

hållningssällskap utsedda revisorer för granskning af skogsvårdsstyrelsens

i länets landstingsområde förvaltning under år 1907, fa härmed efter

fullgjordt uppdrag afgifva följande revisionsberättelse.

Årets räkenskaper utvisa:

Inko7nsfer.

Ingående behållning från år 1906:

Innestående i Borås enskilda bank 4,662: 12

hvarifrån afdrages skuld till L. Olén 79: 56

Fröklängningsanstalten i Fristad 5,100: —
Inventarier 2.212: 13

Plantskolorna 1.057: 05

Lager af tall- och granfrö 7,040: 20

Anslag:

Statens anslag till verksamhetens bestridande 1,500

D:o till skogsodlingens befrämjande 10,000

Landstingets anslag 1 0,000;

Skogsvårdsafgifter för 1906 års sista hälft 18,156

D:o för 1907 års första hälft 8,976

Aterbetalta undersökningskostnader

Räntemedel

Utgifter.

Skogsodlingskostnader

:

Utgifter for skogsodlingen under året 19,560: 74

För en anordnad plantörskurs 52': 5°

Diverse utgifter 1,125: 57

Hyror, trycknings- och annonskostnader m. m. ... 2,002: 35

St)rrelsens rese- och traktamentsersättningar samt

revisionskostnader 1-455: 9'

Länsjägmästamas och länsskogvaktarnas rese- och

traktamentsersättningar 14,409: 24

Anslag till Ale härads skogsodlingsförening och

Västra Sveriges skogsvårdsförbund 700: —
Afskrifning å fröklängningsanstalten i Fristad och

å inventarier

4,582: 56

J 5.409: 38 19,991: 94

21,500: —

27-132: —
119: 69

624: 34

21,207: 81

18,567: 50

1,030: 7S

49.376: 03

Kronor 69.367: 97

40,So6: 09

Transport kr. 40,806: 09
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Transport kr. 40,806: 09

Utgående halans:

Behållning till år 1908:

Fröklängningsanstalten i Fristad 4Ö°°- —
Inventarier 2,328: 91

Lager af skogsfrö och plantskolorna 2,060: 25 8,889: 16

Fordran för undersökningskostnader ili: 18

Kontant i kassan samt hos länsjägmästaren L. Olén innestå-

ende medel 1-137: ^3

Innestäende i Borås ensk. bank 18,423: 71 19,672: 72

Kronor 69,367: 97

Revisorerna hafva genomgått styrelsens protokoll samt tagit del af

den vidlyftiga expeditionen och hafva härvid ej funnit någon anledning

till anmärkning. Räkenskaperna äro förda med synnerlig reda, samtliga

inkomster och utgifter äro behörigen verificerade, hvadan vi, med er-

kännande af styrelsens och tjänstemännens nitiska arbete, särskildt för

skogsodlingens befrämjande, tillstyrka full ansvarsfrihet för skogsvårds-

styrelsens i Alfsborgs läns landstingsområde förvaltning under år 1907.

Borås den 16 maj 1908.

M. Stenberg.

O. H. Svensson. Anders Larsson.

G. F. S. Adl.-Adelsköld. N. Ahl/ors.



Redogörelse

för skogsvårdsstyrelsens inom Jönköpings läns lands-

tingsområde förvaltning under år 1907 jämte kortfattad

framställning angående de enskilda skogarnas i lands-

tingsområdet tillstånd och skötsel.

Skogsvårdsstyrelsen får härmed vördsamt lämna följande redogörelse

för sin verksamhet år 1907:

Inkomster:

Behållning från år 1906 18,796: 15

Statsanslag till befrämjande af skogsvårdsstyrelsernas verksamhet år 1907 1,500: —
Statsanslag till skogsodlingens befrämjande 4>25o: —
Skogsvårdsafgifter 32>3I9: —
Anslag från landstinget 2,250: —
Anslag från hushållningssällskapet 2,ooo: —
Räntor 1,448: 35

Summa kronor 62,563; 5°

Utgifter:

Skogsodling ;. . .

.

1 7>48o

Afdikning 3^3

Skogsindelning 1 14

Folkskrifter 609

Skrifmaterialier, tryckningskostnader m. m. l73°4

Telegrafverket 89

Undersökning jämlikt § 2 lagen 83

Skogsvårdskommittéer 21

Styrelsen 1,211

Revisorer 120

Löner 10,056

Behållning till år 1908 31.^08

Summa kronor 62,563

78

1

1

35"

50

70

02

54

30

68

60

46

46

50

Penningemedlen, som ej för tillfället behöft tagas i anspråk hafva

varit insatta i Bankaktiebolaget Södra Sveriges afdelningskontor i Jön-

köping, dels på deposition dels på upp- och afskrifningsräkning.

Skogivårds/brtningens Tidskrift, igo8. Bilaga i. 5
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Länsjägmästaren har* under september månad med bidrag af ett

anslag från skogsvårdsstyrelsen af 400 kronor företagit en studieresa till

Sydtyskland och Schweiz.

Länsskogvaktaren i Eksjö länsskogvaktaredistrikt har erhållit afsked

och platsen på förordnande tillsatts med E. Hj. Carlsson.

Under vårskogsodlingen ha 18 ordinarie och 2 extra samt under

höstskogsodlingen 2 ordinarie plantörer varit i verksamhet.

Under året ha 3 plantörer begärt och erhållit afsked samt en blifvit

tillsatt, hvarför vid årets slut funnos 16 genom kontrakt antagna plantörer.

Beslut har fattats om tillsättande af en biträdande länsjägmästare

samt tre extra länsskogvaktare, hvilka samtliga skulle tillträda sina be-

fattningar den I januari 1908.

Utom ordinarie vår- och höstsammanträden, som hållits den g fe-

bruari och 14 december, ha nio extra sammanträden påkallats.

Skogsodling:

Skogsodling har under året fortgått enligt samma grunder som

under föregående år och har kontrakterats å 198 kontrakt 1,097.80 hektar

mark, afverkad före år 1905.

Skogsodlingsarbeten ha utförts såväl under våren som under hösten,

i senare fallet dock hufvudsakligen plantering, hvaremot sådd endast

försöksvis.

Tillgång till frö och plantor vid årets början:

Fj-ö:

140 kg. svensk tall

88 » » eran

Summa 228 kg.

Plantor:

200,000 i-årig gran

7,900 4-årig omskolad gran

393,000 i-årig tall

15,000 3-årig omskolad bergtall

23,000 2-årig hvitgran

Summa 638,900 plantor.
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Följande inköp af fj-ö och plantor gjordes:

Frö:

440 kg. svensk tall

555 » ^ gran

5 » sibirisk lärk

I » bergtall.

Summa 1,001 kg. .

Plantor:

16,700 i-årig gran

167,300 2-årig »

2,000 2-årig europeisk lärk.

Summa 186,000 plantor.

Förutom 102 hackor och 55 såddkannor ha under året anskaffats

diverse redskap till plantskolorna, hvarjämte ett redskapsskjul uppförts

vid plantskolan i Segerstad.

Vårskogsodlingen påbörjades den 20 april, men var först den 24

fullt i gång samt fortgick till slutet af maj. Höstskogsodlingen fortgick

under oktober månad.

Kostnaden per hektar nykultiverad mark medels sådd ställer sig

sålunda:

arbetskostnad 10: 35 kronor

frö: 0,41 kg. tallfrö och o,47 kg. granfrö = 0,88 kg. 4: 42 »

plantörens arfvode: 0,5 dagar pr hektar 2: — »

Summa 16: 77 kronor.

För nyplantering ställer sig kostnaden sålunda per hektar:

arbetskostnad 26: 91 kronor

5,000 plantor 10: — »

plantörens arfvode: i dag per hektar 4: — »

Summa 40: 91 kronor.
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Nedanstående tabell utvisar fördelningen af skogsodlingsarbetena å

kontrakterad mark på olika härad m. m.

Härad
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Till 2 rekvirenter har utlämnats

7,000 st. 2-årig tall

10,000 » 2-årig gran

Summa 17,000 plantor.

Af ofvanstående rekvirenter ha 13 jämväl erhållit biträde af plantor

for utförandet af skogsodlingen och ha sålunda skogsodlats:

med nykultur sådd 44,80 har

» hjälpkultur sådd 5,00 »

» » plantering 1,00 »

Summa 50,80 har.

Sammanlagda skogsodlade arealen, inbegripet skolplantering,

uppgår till 908,53 hektar nykultur

och 106,00 » hjälpkultur

Summa 1,014,53 hektar.

Plantskolor:

Vid årets början funnos 10 plantskolor, af hvilka dock två endast

voro uppbrutna. Ytterligare en plantskola har uppbrutits vid Edh i

Voxtorp socken, hvarjämte plantskolan vid Eksjö fördubblats till arealen

och densamma vid Tuddabo betydligt utvidgats.

I plantskolorna har blifvit utsådt:

11,5 kg. tallfrö

17,5 » granfrö

4,0 » sibiriskt lärkfrö

1,0 » bergtallfrö.

Summa 34,0 kg. frö,

och omskolade:

252,700 granplantor

23,000 hvitgranplantor.

Summa 275,700 plantor.

28,75 ar, som tillförts kali och superfosfat ha varit besådda med
serradella och lupiner, hvarjämte 37,35 ar tillförts kompost af dyjord och

kalk. Komposter finnas nu vid alla fasta plantskolor samt vid flertalet

mindre.
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Skolplantering:

I 72 socknar ha planteringsdagar med skolbarn ägt rum enligt

samma grunder som föregående år och har därvid undervisats 3,197 barn,

hvarvid skogsodlats 55,46 hektar med 29,4 kg. tallfrö och 40,8 kg. gran-

frö i blandning.

Skogsvårdskommittéer

:

Under året har ytterligare bildats en skogsvårdskommitté, hvadan

antalet kommittéer vid årets slut var 79 stycken.

Skogsundervisningen

:

Undervisning har lämnats i likhet med föregående år under resor

samt vid skolplanteringen. På grund af den ringa personalen i för-

hållande till hopade göromål har någon grundUgare undervisning kunnat

lämnas endast i förening med biträde vid skogens skötsel. Under hösten

ha tre kurser i skogshushållning hållits i Smålandsstenar, Skillingaryd

och Hvetlanda, hvardera under 2 dagars tid. Afsikten med dessa var

att försöka sammanföra skogsägarna samt under exkursioner i lämpHga

skogar praktiskt demonstrera skogshushållningens olika grenar. Emeller-

tid tycktes detta tillvägagångssätt ej medföra åsyftad verkan, ty några

skogsägare infunno sig ej eller åtminstone mycket sparsamt, och utgjordes

deltagarna hufvudsakligen af hemmansägaresöner. Att märka är emeller-

tid, att kurserna voro ytterst litet besökta. Detta undervisningssätt,

hvarigenom afsågs att lämna den skogsägande befolkningen någon insikt

i skogens skötsel och dess produkters tillvaratagande, synes ej vara det

rätta. Det enda sätt att träffa skogsägaren med råd och undervisning

torde nog vara att uppsöka honom i hans hem och taga honom med
ut i hans egen skog. Däremot synes det vara mycket lämpligt att af-

hålla längre kurser, där såväl teoretisk som praktisk undervisning läm-

nades grundligare, så att deltagarna sedermera återigen hvar på sin ort

vore i stånd att biträda med hvarjehanda råd rörande skogens skötsel.

500 exemplar af Skogsvårdsföreningens folkskrifter samt 3,000 ex-

emplar af fil. d:r Fr. Lovens »Råd vid afverkning och skogsodling af

barrträd» ha under året inköpts och utdelats.

Skogsundersökning och afdikningsundersökning:

Några noggrannare undersökningar ha under året ej medhunnits.

Flera hemmansskogar ha emellertid lämnats att skötas af skogsvårds-

styrelsen, och kommer undersökningar å dessa att utföras under år 1908.
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Likaså ha inkommit flera ansökningar om afdikningsundersökning, hvilka

jämväl ej medhunnits. Till tre afdikningsföretag har bidrag lämnats till

hälften af den beräknade kostnaden. Undersökningar ha blifvit gjorda

ä ett flertal profytor, hvaraf jämväl fotogralier blifvit tagna.

Biträde af länsskogvaktarna

:

Af länsskogvaktarna har lämnats biträde enligt nedanstående

tabell:

Härad
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Vid ordinarie höstsammanträdet den 14 december 1907 uppgjordes

nedanstående förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1908.

Inkomster:

Behållning från år 1907 (däraf 10,000 kronor till fröklängningsanstalten)... Kr. 25,000: —
Skogsvårdsafgifter :

» 25,000: —
Statsbidrag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsernas verksamhet » 1, 5^0: —
Statsbidrag till skogsodlingens främjande » 4i250:

Bidrag från landstinget * 2,250:

Bidrag från hushållningssällskapet » 2,000:

Räntan af Lindströmska fonden för lärkträdsplantering » 15°: —
Räntemedel * ^ °°0- —

Summa kr. 61,150: —

Utgifter:

Skogsodling Kr. 15,000: —
Frö och plantor > ^,000'- Kr. 20,000: —
Redskap Kr. 500: —
Inköp af folkskrifter » 70°: — » 1,200: —
Trycknings- och annonskostnader m. m » 1,000: —
Telefon » 60: —
Länsjägmästarens lön Kr. 3)5°*^- —

» hyresbidrag » 100: —
» resor » 800: —

j, 4,400: —
Biträdande länsjägmästare, lön Kr. 1,200: —

» » resor » 1,300: — » 2,500: -—

6 länsskogvaktare, löner Kr. 3,600: —
» » resor • » 5'400: — » 9,000: —
Plantörer » 3,ooo: —
Styrelsen och revisorer » 1,500: —
För Lindströmska fondmedel verkställd lärkträdsplantering » 150: —
Fröklängningsanstalt j 15,000: —
Behållning till år 1909 » 3.340: —

Summa kr. 61,150: —

Kort framställning angående de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

för år igoy.

De för enskildes skogar tillkomna lagar och förordningar med däraf

följande verksamhet i förening med stegrade virkespris ha helt naturligt

måst inverka på enskildes skogshandtering. Denna inverkan har dock

tyvärr ej alltid varit sådan, som man kunde önskat. Skogsägarna ha
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visserligen tämligen allmänt kommit till insikt om, att efter afverkning

äterväxt måste på ett eller annat sätt anskaftas, men i stort sedt är det

också härmed punkt. Spekulationer med hemman för att komma åt

skogen äro ännu mycket vanliga, och ej så få hemman sköflas årligen

på detta sätt för att sedermera skoglösa säljas billigt, oftast till personer

i mindre goda ekonomiska omständigheter, hvilka jämväl måste ikläda

sig skogsodlingsskyldigheter uppgående till hundratals kronor. A andra

hemman åter sker den ena större afverkningen efter den andra i tät följd,

emedan ägaren råkat i ekonomiskt betryck och sålunda söker rädda sig

från följderna däraf. A högst fa hemman finnes gammal mogen skog,

och är detta fallet, så är vanligen ägaren gammal och välbärgad samt

tillåter ej att skogen röres i hans lifstid för att sedermera efter hans

frånfälle sköflas desto värre. Försäljning af skog sker än å vissa ut-

märkta områden, där vanligen allt får tagas eller till en viss minimi-

dimension antingen å visst område eller, hvilket allt för ofta är fallet,

å hela skogen. Detta senare för härvarande förhållanden helt och hållet

förkastliga afverkningssätt har de senare åren betydligt tilltagit, och är

otvifvelaktigt en följd af lydelsen i i § i lagen »uppenbarligen äfven-

tyras». Såväl afverkare som skogsägare, hvilka senare ofta ej förstå det

skadliga uti ett sådant afverkningssätt, anse nämligen, att det är ett bra

sätt att billigt komma undan lagens verkningar. Om minimidimensionen

i förhållande till skogens ålder ej tages för låg, så är också ofta ingen-

ting annat att göra än påvisa, att ägaren lider en stor förlust genom

nedsättandet af beståndets värde genom minskad tillväxt och nedsatt

kvalité. Detta i allmänhet taget, ty långt ifrån saknas exempel både på

stort intresse och god vilja att sköta sin skog på ett mer eller mindre

rationellt sätt, och man måste lifligt erkänna, att stora framsteg gjorts

under senaste året, hvarom ökad skogsodling på egen bekostnad af

gamla kalmarker som äfven i högre grad än förut anlitadt biträde vid

skogens skötsel lämna ett tydligt bevis. — Fröträd utsättas numera rätt

allmänt, hvarvid dock oftast dessa äro väl klena, hvarjämte de utsättas

allt för glest. Luckvis blädning, som å många orter är ett förträffligt

föryngringssätt, är föga användt. En följd af ökad efterfrågan på massa-

ved i förening med minskad tillgång är den, att gran till skada för be-

ståndet ofta uttages, där den förekommer i blandning med tall, och då

detta i stor utsträckning sker just i moområdena, är det att betrakta

som ett skadligt afverkningssätt. De under årets början rådande ovanligt

höga virkesprisen hade till följd, att under vinterns lopp ett stort antal

skogsköp uppgjordes, och voro afverkningarna under första halfåret både

i följd häraf och gynnsamma väderleksförhållanden betydligt större än

vanligt. Grufstolpar, som de senare åren på grund af mycket låga pris
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ej kunnat afyttras, ha nu åter vunnit afsättning, hvilket i förening med
att särskildt prisen å skrädt virke af minsta dimensioner äfvenledes ställt

sig mycket höga, möjliggjort afverkning under ganska gynnsamma om-

ständigheter af ungskog, hvilket också i stor utsträckning varit fallet.

Under senare halfåret har varit att anteckna ytterligt låga pris å snart

sagdt allt utom massaved och brännved och detta i förening med en

ytterst ogynnsam vinter har såväl nedsatt köplusten som omöjliggjort

större afverkningar.

Eksjö den 30 april 1908.

Ivar Berg.

Ordförande.

Oskar Erickson.
Af landstinget utsedd ledamot.

Henrik Carbonnier.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, som erhållit i uppdrag att granska skogsvårdssty-

relsens inom Jönköpings läns landstingsområde redovisning för dess för-

valtning under 1907 få, sedan detta uppdrag nu blifvit fullgjordt, här-

med afgifva följande revisionsberättelse:

Revisorerna få vitsorda, att det i styrelseberättelsen intagna utdraget

ur räkenskaperna är öfverensstämmande med de oss förevisade räken-

skapsböckerna och utgör behållningen vid 1907 års slut:

Innestående i bank kronor 26,234: 34.

Räkenskaperna äro försedda med vederbörliga verifikationer. Vid

granskningen af säkerhetshandlingarna eller mot dess förvarande har

ingen anmärkning förekommit, de föreskrifter hvilka omnämnas i § 8 af

reglementet, ha till alla delar iakttagits och har skogsvårdsstyrelsen haft

sin ämbetslokal i Eksjö, hvarest handlingarna förvaras.

Den välbetänkta anläggningen af en fröklängningsanstalt har närmat

sig sin fullbordan och förlägges densamma i Nässjö.

En ny och mera fullständig instruktion för de hos skogsvårds-

styrelsen anställda skogvaktarna har fastställts och kommer antagligen

dess tillämpning att höja skogsvården inom landstingsområdet.

För att visa framgången af skogsvårdsstyrelsens arbeten, vilja vi

bland annat påpeka, att då under 1906 skogsodlingsarbetet upptog en

areal af 771,72 hektar med kostnad af 7,430 kr. 20 öre, den under 1907

ökats till Qoi,27 hektar med kostnad af 10,636 kr. 17 öre.

Räkenskaper och förvaltning äro handhafda på ett i allo lofvärdt

sätt, och, då ingen som helst anledning till anmärkning förefinnes, så

få vi för skogsvårdsstyrelsen tillstyrka full ansvarsfrihet för det år,

revisionen omfattar.

Eksjö den 3 juni 1908.

E. W. Laven.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

August Stork. Hj. Leyonmarck.
Utsedd af landstinget. Utsedd af hushållningssällskapets förvaltningsutskott.





Skogsvårdsstyrelsens inom Västmanlands läns lands-
{

tingsområde berättelse för år 1907.
]

Jämlikt § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående skogsvårds- i

styrelser den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Västmanlands >

läns landstingsområde härmed afgifva berättelse för år 1907. :

I föregående årsberättelser rörande de enskilda skogarnas inom lä- ^^, enskilda-00 skogarnas
net tillstånd och skötsel hafva framhållits och måste äfven nu anmär- inom länet

kas att, med undantag af statens, brukens och de större herrgårdar- i'i^^ta7id och 1

. ^ o, c
skötsel.

j

nas skogar, flertalet öfriga skogar hittills knappast varit föremal för
|

skogsvård, utan afverkningarna hafva i regel bedrifvits planlöst och mar- 1

ken därefter lämnats åt sitt öde. De nu brukliga afverkningsmetoderna
\

taga ej några som alls hänsyn till skogens tillväxtförmåga och bena-
\

genhet att föryngra sig, särskildt är den på många håll rådande dimen- .'

sionsafverkningen synnerligen fördärflig, då därvid i regel kvarlämnas \

ett söndertrasadt bestånd, hvars tillväxt- och föryngringsförmåga äfven- ;

tyrats. Behofvet af en ungskogslag framträder alltmera tydligt. Ung-
;

skogarna spolieras ofta, just då deras kvantitets- och kvalitetstillväxt
\

är betydligt större än räntan af det kapital, som erhålles vid ungsko-
,^

gens afverkning. De sista årens dåliga skördar hafva äfven gjort, att
\

medel behöft uppbringas för utsäde m. m., och sådana hafva lättast ]

kunnat anskaffas genom försäljning af skog. Detta kunde nog i hög

grad motarbetas, därest banker och andra penningeinstitut kunde på
'

billiga villkor medgifva lån mot säkerhet af befintlig ståndskog.

För att utröna de enskilda skogarnas tillstånd hafva, liksom under

de föregående 2 åren, länsskogvaktarna fortfarande genomgått och un- l

dersökt hemmans och egendomars inom länet skogar. Af följande ta- '\

blå inhämtas de, under den nu tilländagångna första perioden af skogs- •

vårdsstyrelsens verksamhet, undersökta skogarnas tillstånd med hänsyn

till fördelning mellan skogbeväxt och kal mark.
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Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva alltså hittills kultiverats

1,899,25 har, men då länets kalmarker enligt ofvan gjord beräkning

skulle uppgå till c:a 62.000 har, och i regel dåliga eller inga fröträds-

ställningar finnas, erfordras ännu betydande kulturåtgärder för att ofvan-

nämnda kalmarker skola sättas i skogbärande skick. Arets kulturer

hafva, beroende till stor del på sommarens rikliga nederbörd, i allmän-

het gått mycket väl till. Under kulturtiden hafva förutom de 3 läns-

skogvaktarna, 4 st. plantörer biträdt.

I skogsvårdsstyrelsens plantskola, belägen å Viksäng invid Väs-

terås, hafva utsatts 7 kg. tall- och 10 kg. granfrö, samt omskolats 38,000

tall- och 30,548 granplantor. Dessutom hafva under under året om-

skolats 59,900 björkplantor och 16,230 lärk- och löfträdsplantor. Vid

årets slut funnos af oomskalade plantor 748,000 tall- och 1,055,400 gran-

plantor.

Biträde af skogsvårdsstyrelsens tjänste- och tillsyningsmän hafva, Åtgärder för

c • 1 -1 1 --I • I- r- • • 1 0,0 Spridande af
elter särskilda ansoknmgar, lämnats lor anvisnmgar om skogsvardsat- kunskap i

gärder å 46 st. egendomar. Dessutom hafva såväl länsjägmästaren som skogsvård.

skogvaktarna vid sina besiktningsresor försökt intressera skogsägarna

för en rationell skogshushållning.

Till en föreläsningsserie vid Tärna landtmannaskola om 40 timmar

har styrelsen anslagit medel äfvensom bekostat åt därvarande elever en

studieresa till någon rationellt skött skogspark och valdes därför för året

Bjurfors kronopark.

För spridande af lämplig skogslitteratur har styrelsen utdelat 500

exemplar af Skogsvårdsföreningens folkskrifter, hvarjämte 1,000 exem-

plar af årsberättelsen för 1906, med anledning af en i densamma in-

förd uppsats om lagen angående vården af enskildas skogar, tillställts

skogsägare inom länet,

Under året hafva 51 st. afverkningar i strid mot lagen angående 4^'^'^^'^'"^^''

o j r 1-11 1 • 1 -Il • r II /- 1 , .,, ' strid mot
vard al enskildas skogar inrapporterats, hvilka 1 5 fall föranledt ^n\ gällande skogs-

verkställande af sådan undersökning, som i § 2 af nyssnämnda lag om- ^^S^-

förmäles, å 5 skogar till besiktning af skogsvårdsstyrelsen och beträf-

fande de öfriga till infordrande af skogsodlingsförbindelser, af hvilka,

dock endast 16 ännu inkommit.

A 3 st. skogar hafva under året af länsstyrelsen utverkats afverk-

ningsförbud. Af dessa förbud har i återtagits och i föranledt till skogs-

odlingsförbindelse, men för afverkningen å den återstående har ägaren

blifvit instämd till domstol.

Af följande tablå inhämtas under den nu gångna 3-årsperioden an-

mälda olagliga afverkningar, begärda förbud och inkomna skogsod-

lingsförbindelser.
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1

Skogsvårdsstyrelsens inom Västmanlands läns landstings-

område. Kassaredogörelse för år 1907.

Debet.

Ingående balans:

Behållning från år I906 '. 4.303" 22

Anslag:

Bidrag från hushållningssällskapet 2,500: —
» » landstinget 1,500: —

Statsbidag för styrelsens verksamhet 4,000: —
I » skogsodlingens befrämjande 4,000: —

Skogsvårdsafgifter 8,778: — 20,778: —

Inko^nster:

Upp- och atskrifningsränta för 1906— 1907 428: 96

Försålda plantor och frö 795: 99

Ersatta undersökningskostnader 528: 03 1,752: 98

Summa kronor 26,834: 20

Kredit.

Utgifter:

Aflöningar 6,500: —
Pensionsafgifter för länsskogvaktare 165: —
Reseersättningar

:

Styrelsen 497: 68

Länsjägmästaren 903: 7 7

Revisionskostnader 77: 90

Länsskogvaktare Johansson 882: 73

» Paulsson 877: 43

-; Lindström 638: 54

Plantörerna 737: 25

Biträden 37: 25 4,652: 55

Undersökningskostnader 1,070: 85

Rättegångskostnader 244: 7°

Skogsodling:

Frö 3.593: 40

Plantor 15^: —
Frakter 65: 01

Plantskolearbeten 1,45 1: 95

Inköp och reparation af redskap 63: 30 5,324: 66

Transport kronor 17,957: 76

Skogsvårdsföreningens Tidskrift igo8. Bilaga 1. 6
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Transport kronor 17,957: 76

Åtgärder för spridande af kunskap i skogsvård 640; 19

Expenser:

Telefonafgifter 435: —
Brandförsäkring 6: 25

Tryckningskostnader m. m 125: 20

Inventarier 149: 25

Tomlådor m. m 45: ^o 760: 80 ,9,358: 75

Afskrifning:

Oguldna synekostnader för Skarsvad, Asby, Reutersberg och Norr Amyra 207: 97

Utgående balans:

Behållning:

Innestående på upp- och afskrifningsräkning 5, 700: —
» hos redogöraren . i,543: 85 .7,243: 85

Förskott för skogsodling å Tåå 23: 63 7267- 4.8

Summa kronor 26,834: 20

Västerås den 15 april 1908.

Pä skogsvårdsstyrelsens vägnar:

John Karlsson.

Gtistaf Rehlin.



83

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda revisorer för granskning af skogsvårdssty-

relsens inom Västmanlands läns landstingsområde räkenskaper och för-

valtning under år 1907, få efter fullgörande af nämnda uppdrag med-

dela följande:

Den af skogsvårdsstyrelsen uppgjorda, och till länsstyrelsen såsom

bilaga till årsberättelsen aflämnade kassaredogörelsen för år 1907 hafva

vi granskat och funnit, att samtliga utgifter äro fullständigt verificerade.

Likaledes hafva vi genomgått de vid styrelsens sammanträden förda

protokoll samt årsberättelsen för 1907 och därvid icke ansett oss hafva

något annat att erinra, än att i de instruktioner, som fastställts för skogs-

vårdsstyrelsens sekreterare och kamrerare äfvensom länsjägmästaren,

någon bestämmelse icke finnes, hvilken af dessa tjänstemän det tillkom-

mer att öfvervaka länsskogvaktarnas verksamhet.

Den genom styrelsens försorg på Västerås stads utmark anordnade

skogsplantskolan befanns vid revisorernas besök därstädes i bästa ord-

ning.

På grund af hvad sålunda anförts få vi tillstyrka full ansvarsfrihet

för skogsvårdsstyrelsen och dess räkenskapsförare beträffande 1907 års

räkenskaper och förvaltning.

Västerås den 12 juni 1908.

Gust. E. .Lewenhaupt
enl. förordnande af Kungl. Maj:t.

/. O. Bergstrand Otto von Unge
för landstinget. för hushållningssällskapet.





Redogörelse

för skogsvårdsstyrelsens i Östergötlands län verksam-

het under år 1907 samt kortfattad framställning om de

enskilda skogarnas i landstingsområdet

tillstånd och skötsel.

Enligt Kungl. Förordningen om skogsvårdsstyrelser af den 24 juli

1903 får Skogsvårdsstyrelsen inom Östergötlands läns landstingsområde

härmed afgifva redovisning för sin förvaltning för år igoy.

Af den bilagda kassaredogörelsen med tillhörande räkenskaper och

verifikationer framgår

att inkomsterna under aret utgjort, inberäknadt behållning från 1 906 9,155: 36

Statsbidrag till bestridande af kostnaden för uppehållande af Skogsvårdsstyrelsens

verksamhet 2,500: 00

Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande 4,000: 00

Östergötlands läns Hushållningssällskaps anslag 4,000: 00

På Östergötlands läns landstingsområde belöpande andel i skogsvårdsafgif-

tema 4,906: 00

Ränta ä löpande räkning 4S: 23

Diverse personer ha inbetalt 1 96.- 05

Löpande räkning med Östergötlands Enskilda Bank 3,520: 00

Försåldt skogsfrö 2,892: 76

Försålda plantor 585: 45

> tomkottar 31: 44

Summa kronor 31,835: 29

och att utgifterna under året uppgått till

:

Skogsodlingskostnader, inberäknadt köpt skogsfrö och plantor 15,890: 7I

Resekostnader 3,260: 5

1

Löner och arvoden 6,808: 00

Inventarier 138: 71

Fröklängningsstugan i Åtvidaberg jämte kottinköp och klängning af kottar 3,744: 08

Undersökning enligt § 2 af lagen angående vård af enskildes skogar 312: 46

Föredrags hållande 279: 05

Skrifmaterialer och trjckningskostnader, porto, telegram m. m 632: 51

Annonskostnader 306: 45

Utdelning af broschyrer: 303: 80

Diverse 73: 05

hvarför uppstår en behållning till år 1908 af 85: 96

Summa kronor 31.835 29
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I behållningen är icke upptagen andelen i skogsvårdsafgifterna för

senare halfåret 1907, utgörande kr. 8,920:00; dessa medel utanordna-

des nämligen först i medio af januari 1908.

Skogsvårdsstyrelsens tillgångar och skulder i sin helhet utgöra en-

ligt uppgjort balanskonto till år 1908:

Debet:

Kassabehållning 85: 96

Skogsfrö 1,909: 31

Fröklängningsstugan 3,240: 00

Inventarier 262: 00

Diverse personer 13: 50

Summa kronor 5>5'0: 77

Kredit;

Jägmästare E. von Porats stärb-

hus 1,000: 00

Löpande räkning 3,520: 00

Förlagskonto 99°: 77

Summa kronor 5,5 'O- 77

Enligt § 6 af för styrelsen gällande reglemente skall den uppgjorda

och fastställda inkomst- och utgiftsstaten biläggas, och finnes densamma

uti styrelsens protokoll, som i afskrift bifogas till 1907 års slut.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsen har under år 1907 haft 4 sammanträden.

Dess verksamhet har fortgått på ungefär samma sätt som angifvits

i närmast föregående årsberättelse.

Styrelsen är äfven nu af den uppfattningen, att bästa resultat

vinnes genom ett lugnt samarbete mellan Styrelsen och de enskilde

skogsägarna.

Där återväxten befunnits uppenbarligen äfventyrad har Styrelsen

gjort sitt bästa för att utan laga syn träffa erforderlig öfverenskom-

melse.

Endast där upprepade försök i denna riktning visat sig resultatlösa

har framställning gjorts hos Konungens befallningshafvande att syn måtte

föranstaltas.

Då det gäller mindre arealer infordras vanligen icke med bor-

gen styrkt skogsodUngsförbindelse utan skogsodlingskontrakt upprättas

emellan Styrelsen och skogsägaren, hvari Styrelsen förbinder sig att i

mån af tillgång lämna frö och plantor samt arbetsledare kostnadsfritt

mot det jordägaren tillhandahåller erforderlig, af arbetsledaren godkänd

arbetsstyrka, samt iakttager med afseende å betningen hvad Styrelsen

i hvarje fall kan anse erforderligt.

Af princip lämnas icke bidrag till skogsodling utan att arbetet står
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under ledning af Styrelsens plantöier eller annan af Styrelsen godkänd

arbetsledare.

Fördelen af att kontrakt upprättas ligger hufvudsakligen däri, att

uppgörelse kan träffas angående skogsodling för flera år framåt, hvar-

igenom Styrelsen ej behöfver nedlägga onödigt arbete på påminnelser

om rekvisitioner m. m., samt att allt för skadlig betning af de skogs-

odlade fälten kan förebyggas.

Vid försäljning af frö och plantor bestämde Styrelsen följande pris,

som beträffande frö gällde för året och för plantor tills vidare:

Tallfrö kr. 8.50 pr kg.

Granfrö

i-årig tall

2-årig tall, omskolad

2-årig gran, omskolad

3- och 4-årig gran, omskolad

1.50 » »

1.00 pr 1,000

3.00 » »

1 .00 » »

4.00 » »

Skogsodlingar

utförda genom Skogsvårdsstyrelsens försorg under år 1907:

Skogsodlad areal i Användt skogsfrö Använda plantor

i hektar
|

kilogram stycken

Nykult. ' Hjälpk. ' Tall Gran Tall
| Gran

Enligt skogsodlingskontrakt

A' L 421.55

Enligt skogsodlingskontrakt

B-
II

303.25

Genom af Styrelsen lämnad
skogsodlingsledare

j
148.35

Vid undervisning af skolbarn |! 31.75

26.25 I 244.60

189.00

IS.7S

7-35

68, 55

161.80 i 342,160

112.90 68,000

46.00 I 188,711

180,400

50,000

99,850

22.10 : 17.60 41,025 33,425

Summa
il

904.90 52.35 ' 524.2

957.25

58.30 639,896 363,675

Dessutom försåldes och afsändes direkt till rekvir. 232.15 183.C0 89,900
i 134,450

Skogsodlingen har utförts å 27g olika egendom.ar. Arbetet påbör-

jades den 15 april och afslutades den ii juni.

' Vid skogsodlingskontrakt A bekostar Styrelsen såväl skogsodlingsmaterial som ar-

betet; dylika kontrakt upprättas numera endast undantagsvis.

Vid skogsodlingskontrakt B. bekostar Styrelsen skogsodlingsmalerial samt arbets-

ledare.
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Såsom arbetsledare tjänstgjorde tillsyningsmannen, 5 ordinarie samt

27 extra plantörer. Antalet förrättningsdagar för plantörerna har va-

rit 713 V2.

I medeltal komma på tillsyningsmannen och de ordinarie plantö-

rerna 25 förrättningsdagar vid skogsodlingen; på de extra plantörerna

komma i medeltal 21 förrättningsdagar.

1,605 skolbarn undervisades i skogskultur vid 72 skolor, inberäk-

nadt Söderköpings allmänna läroverk.

Plantskolor.

Styrelsen har tvenne fasta plantskolor, en, den största, vid Elfvesta

station å Mellersta Östergötlands Järnväg samt en vid Bergsäter i när-

heten af Motala verkstad.

Dessa bägge plantskolors sammanlagda areal är 94 ar.

I plantskolorna ha utsatts 13.75 kg. tall- och 16.00 kg. granfrö samt

omskolats 123,500 st. i-årig tall, 222,258 st. i- och 2-årig gran, 14,742

st. 4-årig, förut omskolad gran, samt 21,957 st. utländska barrträd, huf-

vudsakligen silfvergran.

Behofvet efter omskolade plantor är alltjämt i stigande

Fröklängningsstugan vid Åtvidaberg.

I fröklängningsstugan har under året utklängts:

147.25 kg. tallfrö med 98,3 % grobarhet,

270.35 » » » 90 » » samt

286.00 » granfrö » 84 » »

Summa 703,60 kilogram.

Härtill hafva åtgått 593.90 hektoliter tallkottar samt 480.70 hekto-

liter grankottar. Tallkottarna ha sålunda i medeltal lämnat o, 7 kg. frö

och grankottarna 0,6 kg. frö per hektoliter.

Betydligt mera frö skulle naturligtvis ha kunnat medhinnas att ut-

klänga.

Tillgången å kottar har varit otillräcklig. Allmogen har ännu ej

lärt sig inse den goda arbetsförtjänst, som kan erhållas genom kott-

plockning.
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Skogsvårdskommittéer.

Skogsvårdskommittéer funnes vid årets slut i 53 af länets socknar.

Undersökning enligt 2 § af skogslagen.

I trenne fall har stjTelsen funnit sig föranlåten ingå till Konungens

Befallningshafvande med begäran om sådan undersökning, som omför-

mäles i § 2 af lag angående vård af enskildes skogar.

På grund af sålunda erhållna syneinstrument har Styrelsen i 2:ne

fall kunnat träffa nöjaktig öfverenskommelse angående markens försät-

tande i skogbärande skick. I ett fall (Hållingstorp i Krigsbergs socken)

har öfverenskommelse icke kunnat träftas, utan har Styrelsen vid dom-

stol måst anhängiggöra talan mot vederbörande.

Rättegången påbörjades först under år 1908.

Öfriga åtgärder.

Styrelsen har låtit utdela c:a 2,000 af Skogsvårdsföreningens folk-

skrifter och andra småskrifter i skogsvård; dessutom har Styrelsen kost-

nadsfritt tillhandahållit allmänheten förslag till skogsförsäljningskontrakt,

förslag till kontraktbestämmelser angående skogens vård vid utarrende-

ring af jordbruk samt »skogsordning > att närslutas arrendekontrakt.

Styrelsens tjänste- och tillsyningsmän.

Förstliga biträdet och sekreteraren har ombesörjt förekommande tjänste-

expedition, med undantag för räkenskaperna, hvilka handlagts af kassören.

Diariet upptager 163 olika ärenden. För bekvämlighets skull ha naturligtvis

en hel del ärenden af samma slag förts under samma nummer och rekvi-

sitioner, skogsodlingskontrakt m. m. dylikt lagts i särskilda konvolut med

särskilda förteckningar. Enligt för honom gällande instruktion har sekre-

teraren beredt och föredragit de ärenden, som vid Styrelsens samman-

träden skolat förekomma, fört protokoll vid dessa, varit för allmänheten

tillgänglig i Linköping enligt styrelsens bestämmande, granskat afverk-

ningar, skogsodlingar och lämnat råd angående skogens vård å 28

ställen, hållit föredrag i .skogsvård å 5 olika ställen samt inspekterat

Styrelsens plantskolor.
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Öfveruppsyningsmannen hade under året 334 förrättningar och

besökte därvid 277 oUka ställen. Härtill åtgingo 196 förrättningsdagar.

Vid de af Hushållningssällskapet å 9 olika ställan anordnade kurser för

småbrukare har öfveruppsyningsmannen hållit föredrag i skogsskötsel

och demonstrerat dessa med ljusbilder hufvudsakligen anskaffade från

länets skogar. Öfveruppsyningsmannens hufvuduppgift har varit att

utan vidare rekvisition besöka de enskilda skogsägarna och intressera

dem för skogsodling och en rationell skogsvärd i öfrigt. Enär Styrelsen

är af den öfvertygelsen, att kultur af löfträd bör användas i långt större

utsträckning inom länet än hittills och då liten erfarenhet beträffande

dylika kulturer här kan erhållas fann Styrelsen lämpligt uppdraga åt

öfveruppsyningsmannen att i Skåne studera plantering af löfträd. Detta

uppdrag blef af honom fullgjordt under sommaren.

Styrelsens ordinarie tillsyningsmans verksamhet för året omfattar,

oberäknadt skogsodlingarna, 76 förrättningar, hvartill åtgått 131 Va för-

rättningsdagar. Ändamålet med förrättningarna har hufvudsakligen va-

rit verkställande af utsyningar, fröträdsställningars anordnande samt be-

skrifning af afverkningstrakter.

2 af de 5 extra tillsyningsmännen ha haft arbete för Styrelsens

räkning äfven utom skogsodlingstiden. De ha sålunda för utmärkande

af gallring samt för förberedande af skogsodlingar m. m. besökt 30 olika

ställen, hvilket tagit 49 förrättningsdagar i anspråk.

De enskilda skogarnas inom landstingsområdet

tillstånd och skötsel.

Någon mera afsevärd förändring beträffande de enskilda skogarnas

tillstånd och skötsel från föregående år är naturligtvis icke att anteckna.

Under året företogos ganska betydande afverkningar af timmerskog —
påtaghgt större än under år 1906. Att afverkningarna sålunda ökats i

omfattning torde få tillskrifvas de under början af året rådande tämligen

gynnsamma konjunkturerna.

I många fall anmäldes till Styrelsen att afverkning skulle företagas

och kom Styrelsen härigenom i tillfälle yttra sig angående afverknin-

gens lämpliga bedrifvande. Allt för ofta händer dock att Styrelsen

först under afverkningens fortgång eller efter dess afslutande får kän-

nedom om förhållandet; detta måste gifvetvis beklagas, ty förmåga sak-

nas i de flesta fall hos skogsägarna att på egen hand afgöra den mest

rationella afverkningsmetoden. I allmänhet användes den s. k. dimen-

sionsblädningen och vanligt är att man beräknar få bättre skog kvar
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efter afverkningen än som sedan visar sig vara förhållandet. Den kvar-

lämnade skogen kan af Styrelsen ofta icke anses tillräcklig eller af be-

skaffenhet att betrygga återväxten. Ytterligare en huggning måste så-

lunda mången gång verkställas för att möjliggöra nödvändiga skogsod-

lingsarbeten; man blir sålunda nödgad att på samma område företaga

tvenne afverkningar och tvenne röjningar omedelbart efter hvarandra

och det är tydligt, att mycken tidsspillan och onödig kostnad häraf för-

orsakas.

Såsom i föregående omnämnts skogsodlades under år 1907 genom

Skogsvårdsstyrelsens försorg, fullständig skogsodling och hjälpkultur å

c:a 957 ^lar

Dessutom verkställde omkring 40 st. aktiebolag och enskilda

skogsägare skogsodling på egen bekostnad och under

ledning af eget folk c:a 1,160 »

Summa 2,117 har

Den skogsodling af barrträd, som under år 1907 utfördes inom

Östergötland på enskild mark, beräknas på grund häraf hafva utgjort:

fullständig skogsodling å omkring 1,617 har

samt hjälpkultur å 500 »

Summa 2,117 har

Motsvarande siffra för år 1905 1,600 =!>

s » » » 1906 1,637 *

Skogsodling med löfträd, hufvudsakligen ask, har under år 1907

utförts å omkring 20 har.

Resultatet af kulturerna kan naturligtvis ej nu förutsägas, men den

för skogsodlingarna sällsynt gynnsamma väderleken under året inger

goda förhoppningar.

Intresset för skogsodlingsn är i stigande, därom vittnar den om-

ständigheten att de under Skogsvärdsstyrelsens ledning verkställda skogs-

odlingarna — som nästan utan undantag åstadkommits på frivillighetens

väg — ökats med omkring 55 %' från föregående år. Understundom

mötes man dock af den invändningen att då skogen förr kunde så sig

själf, så borde den också kunna det nu samt att skogsodling vore obe-

höflig. Det förhållandet beaktas allt för litet att man förr godt kunde

vänta på återväxt å de afverkade markerna i 20 å 30 år, ty äfven med

den dåliga hushållning som då bedrefs var skogen mera än tillräcklig

för behofvet.

Man sätter i allmänhet alldeles för små anspråk på skogens be-
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skaffenhet och man har framförallt för små fordringar på skogens tät-

het. Man anser sålunda en skog fullt nöjaktig, fastän den blott har

halfva, ja, kanske blott tjärdedelen, af den normala slutenheten.

Det är ju icke nog med att våra glesa skogar lämna en betänk-

ligt liten kubikmassa utan hvad som erhålles blir därtill af sekunda be-

skaffenhet: skogen blir kortväxt och kvistig.

I Östergötland har marken mycken benägenhet att gräsbinda sig,

som naturligtvis betydligt motverkar skogens själfiföryngring. Utan att

verkställa skogsodling kan man sålunda sällan erhålla fullt slutna be-

stånd.

Betningen i skogarna inverkar å många håll menligt på skogsför-

yngringen. Understundom vill man göra gällande att då betningen

förekom i äldre tider i skogarna utan att afsevärd skada göra, så skulle

den ej heller nu kunna vara så farlig. Förhållandena ha emellertid

ändrats. Antalet nötkreatur i landet har på senaste hundra åren inemot

fördubblats och antalet djur, som beta skogarna, är ofantligt mycket

större än förr.

Jordbruk och skogsbruk måste numera för att rationellt kunna

bedrifvas behandlas som två helt skilda näringsgrenar. Åtskilliga skogs-

ägare ha också börjat öfvergifva betningen af skogarna för att full-

ständigt kunna utnyttja dem för skogsproduktion. Samtidigt ha de

kunnat slopa hägnaderna mellan åker och skog och därigenom spara

betydande kvantiteter virke.

Hand i hand med en förbättrad skogsskötsel borde följa en för-

bättrad skogshushållning. Med förvåning måste man konstatera att

fastän skogen kommit i ett helt annat värde än förr, så bibehållas för-

åldrade, virkesödande hägnadsmetoder, träinrede i ladugårdar, träbroar

etc, till hvilka med obetydlig eller kanska ingen ökning i kostnaden

skulle kunna användas långt hållbarare material. Särskildt gör sig

misshushållning gällande å utarrenderade egendomar, hvarest ännu är

brukligt att arrendatorn erhåller sitt husbehofsvirke fritt. Han får ju

härigenom litet eller intet intresse af att spara på virket. Man borde

härutinnan taga exempel från de sydliga provinserna, hvarest jordbruket

i allmänhet utarrenderas utan skog och arrendatorn får skaffa sig sitt

virke vid de årligen återkommande skogsauktionerna.

På grund af en nyligen utfärdad Kungl. förordning torde hädan-

efter undervisning om betydelsen af skogens vård, särskildt skogs-

plantering och skogssådd, lämnas vid de flesta folkskolor. Härmed
bör mycket kunna vinnas, men äfven vid de allmänna läroverken borde

t. ex. i samband med undervisning i botanik i 5:te klassen, ingå nå-

gon undervisning i de allmännaste grunderna för skogsskötsel. För
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samma klass borde äfven utan svårighet årligen kunna anordnas en

s. k. planteringsdag med exkursion till någon skog i närheten. Vid Sö-

derköpings allmänna läroverk har en följd af år anordnats en dylik

planteringsdag, som omfattats med stort intresse af såväl lärare som

elever.

Åtvidaberg i april 1908.

Theodor Adelswärd.

Gunnar Ekelund. Joh. Karsberg.

Ake Joachimsson.



Revisionsberättelse.

Undertecknade, af Kungl. Maj:t samt Östergötlands läns landsting

och hushållningssällskapets förvaltningsutskott utsedda revisorer för

granskning af Skogsvårdsstyrelsens inom nämnda län redovisning för

dess förvaltning under år 1907, få härmed, efter slutad revision afgifva

följande

Berättelse:

Skogsvårdsstyrelsens Kassaredogörelse för revisionsåret upptager:

Inkomster

:

Behållning från år 1906 9ii55: 3^

Statsbidrag till bestridande af kostnaden för uppehållandet at Styrelsens verk-

samhet 2,500: 00

Östergötlands läns Hushållningssällskaps anslag 4,000: 00

Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande 4,000: 00

För Östergötlands läns landstingsområde belöpande skogsvårdsafgifter 4,906: 00

Ränta å löpande räkning med Östergötl. Ensk. bank 48: 23

Diverse personer ha inbetalt 196: 05

Löpande räkning med Österg. Enskilda bank .. 3,520: 00

För försåldt skogsfrö 2,892: 76

» försålda plantor 585: 45

» » tomkottar 31: 44

Kronor 31,835: 29

Utgifter:

Skogsodlingskostnader

Resekostnader

Löner och arfvoden

Inventarier

Fröklängningsstugan vid Åtvidaberg

Undersökning enligt § 2 af lag om vård af enskildes skogar

Föredrags hållande

Skrifmaterialier, tryckningskostnader, porto, telegramafgifter m. m.

Annonskostnader

Utdelning af broschyrer

Diverse

Behållning till år 1908

15,890

3,260

6,808

138

3.744

312

279

632

306

303

73

85

Kronor 31,835

71

51

00

71

08

46

05

51

45

80

OS

_96

29
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Uti »Balanskonto till igo8» uppgifves ställningen den 31 december

1907 sålunda:

Tillgångar:

Kassakonto 85: 96

Skogsfrö 1 ,909: 3

1

Fröklängningsstugan vid Åtvidaberg 3,240: 00

Inventariekonto 262: 00

Diverse personer 13: 50

Kronor 5,510: 77

Skulder:

Jägmästare E. von Porats stärbhus 1,000: 00

Löpande räkning med Österg. Ensk. bank 3,520: 00

Förlagskonto 990; 7 7

Kronor 5,510: 77

För att i någon mån vinna kännedom om de uppnådda resultaten

vid Skogsvårdsstyrelsens plantskolor och åt enskilda verkställda skogs-

odlingar, hafva revisorerna företagit en resa till plantskolorna vid Elfve-

stad samt till de i närheten däraf verkställda skogsodlingarna vid Esp-

lunda, Östra Fornas, Hassla och Ljung; och hafva revisorerna funnit

plantskolorna väl och ordentligt skötta samt skogsodlingarna utförda på
ändamålsenligt sätt och äfven med godt resultat.

Revisorerna hafva genomgått Skogsvårdsstyrelsens protokoller och

räkenskaper med därtill hörande verifikationer och öfriga handlingar,

utan att någon anledning till anmärkning förekommit. Och få därför

revisorerna, med erkännande af Skogsvårdsstyrelsens och tjänstemännens

nit och omtanke om skogsvården inom länet, särskildt hvad angår skogs-

odlingens befrämjande, vitsorda den goda ordning, som i allt synes vara

rådande samt tillstyrka full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Linköping den 26 maj igo8.

Johan Hjelmérus.

Ax. D:t Lillieström. Fr. Baer.





Skogsvårdsstyrelsens i Blekinge läns landstingsområde

berättelse för år 1907.

Jämlikt § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående skogsvårds-

styrelser den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Blekinge läns

landstingsområde härmed afgifva berättelse för är 1907.

De enskilda skogarna inom länet omfatta en areal af 202,808 har, af Emk. skogar-

hvilka 112,570 har anses till skogsbörd dugliga.
nasa?ea.

Hur stor del af den produktiva skogsmarken, som kan hänföras till Ettsk. skogar-

verklig kalmark, kan ännu ej, ehuru 7 af länets socknar noggrant ge-

nomgåtts, af styrelsen bestämmas, enär skogsförhållandena inom länet

äro mycket olika i olika trakter. Dock kan med säkerhet antagas, att

en mycken liten procent af länets produktiva skogsmark upptages af

rena kalmarker. Så mycket större areal upptages i stället af ett för en

stor del af södra Sveriges enskilda smärre skogar karakteristiskt glest,

blandadt, hagmarksliknande bestånd i en ålder af intill 50 år, med ett

synnerligen lågt virkeskapital i afseende på massa och kvalitet, men

ofta med en afsevärd tillväxtprocent. Mogen skog finnes på några

större egendomar samt äfven på ett fåtal mindre hemman, men upp-

tager en relativt mycket liten areal.

Betningen i skogsmarken är och torde länge än förblifva det Betesfrågan.

största hindret för en något mera rationell skogsskötsel i länet. Natur-

liga goda betesmarker saknas helt och hållet med några få undantag,

och det är ytterst få jordbrukare, som inse fördelen af att hufvudsakli-

gen fodra sina djur inne eller åtminstone begränsa deras område till

en hägnad hage, som för ändamålet rödjes och skötes. Tack vare

vissa naturomständigheter, såsom ofta förekommande fröår, beståndens

olikformighet, merendels för själfsådd lämplig jord äfvensom afverknings-

sättet, oftast blädning och kalafverkning å smärre hyggen med brän-

ning af hygget, då björk och gran nästan omedelbart återväxer, kan

man i regel ej anse föryngringen äfventyrad, om den ock blifver betyd-

ligt sämre än den utan betning bort blifva.

Till ij6 st. rekvirenter har styrelsen utdelat 20,35 kg. tallfrö, 34,15 åtgärder till

kg. granfrö, 356,800 tallplantor, 319,400 granplantor samt 12,900 ^'^'^^
aterväxT^'

Skogsvårdsföreningens Tidskrift igo8. Bilaga i.
y
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diverse (bergtall och silfvergran). Intill 15,000 st. plantor eller 3 kg.

frö har kostnadsfritt utdelats pr rekvirent, i öfverstigande antal plantor

har ersatts med 1,50 kr. pr tusende och öfverstigande kvantitet frö med

inköpspriset. Genom rekvirenternas egen försorg fast under styrelsens

ledning och med af styrelsen utlämnade plantor och frö har sålunda

skogsodlats c:a 167 har.

I likhet med år 1906 har styrelsen för skogsodling å gamla kal-

marker träffat kontrakt med dessas ägare. Svårigheter att få dylika

kontrakt till stånd ha mångenstädes yppat sig, emedan jorden varit

upplåten till bete åt antingen gårdens egna djur eller ock andras. Vid

1907 års slut innehade styrelsen 2g dylika kontrakt om tillsammans

228 har, och har under året af dessa skogsodlats 173 har. Dessa sist-

nämnda skogsodlingar hafva till största delen ägt rum i Mjellby soc-

ken, där skogsodlingen fortfarande omfattas med intresse.

På grund af den våta våren och sommaren hafva skogsodlingarna,

som till största delen verkställts å torr sandjord, gått till synnerligen

väl.

Skogsvårdsstyrelsen innehade vid 1907 års slut 13 st. plantskolor;

1 1 af dessa äro gamla, smärre skolor, som af hushålln. sällskapet väl-

villigt kostnadsfritt öfverlåtits åt styrelsen. Som det emellertid visat

sig svårt att med endast 2:ne länsskogvaktare kunna tidsenligt sköta

så många skolor, och då frakterna i allmänhet ställa sig rätt låga, har

styrelsen arbetat på att småningom nedlägga sådana skolor, som visat

sig vara af sämre beskaffenhet och så belägna, att någon lifligare efter-

frågan å plantor inom orten ej försports, och i dess ställe invid läns-

skogvaktarnas bostäder, där skötseln kan blifva bättre och billigare,

anlägga hufvudplantskolor. För detta ändamål har c:a 2 har arrende-

rats vid Jemsjöslätt och 2 har vid Asarum.

Sådderna i skolorna ha med undantag för bok och delvis ek gått

mycket väl till. Den svåra nattfrost, som de sista nätterna i maj till-

stötte, skadade silfvergran och delvis äfven granplantor.

Till spridande af kunskap dels om gällande skogslag dels om skogs-

skötsel i allmänhet har länsjägmästaren hållit 8 föredrag, hvilka delvis

tagits i samband med de af jordbrukskonsulenten anordnade jordbru-

karekurserna. Samtidigt och vid andra tillfällen har utdelats Lovens
»Hufvuddragen af våra barrskogars lif, skötsel och vård» äfvensom till

personer, som visat särskildt intresse, »Skogsvårdsföreningens folkskrifter».
Afverkmng i £)^ ^^^ j j.gggi ^^^ ^^^ afverkningssätt, som här är allmänt, de
strid mot gal- o .

' >

lande lag. sma afverkningstrakter, som förekomma, jordmånens mottaglighet för

själfsådd, samt slutligen beståndens förutvarande gleshet är ytterligt

svårt att omedelbart efter afverkningen afgöra, huruvida återväxten up-
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penbarligen äfventyras eller ej, har styrelsen med afseende på de flesta

gjorda besiktningar ansett sig tillsvidare böra iakttaga en afvaktande

hållning. På tre ställen har s. k. laga syn hållits, som resulterat i med
borgen försedda skogsodlingsförbindelser.

Styrelsen har sammanträdt 3:ne gånger under året i Ronneby,

hvarförutom styrelsen hållit ett möte med skogsvårdskommittéerna i

Jemjö, Torhamns och Kristianopels socknar, för att öfverlägga om möj-

ligheten af större skogsodlingar därstädes. Här som öfverallt var det

betningen, som utgjorde största hindret för en blifvande skogsodling.

Inom 2 1 af länets 32 socknar äro skogsvårdskommitteer bildade.

I vissa fall har styrelsen haft mycken nytta af en del skogsvårdskom-

mittéer.

Sammandrag öfver Blekinge läns skogsvårdsstyrelses

räkenskaper för år 1907.

Tillgångar den 1 januari 1907 8,872: 62

Inkomster:

Anslag 17,852: —
Försålda skogseflfekter 279: 50

Influtna räntor 245: 07 iS "76: 57

Utgifter:

Löner och arfvoden 4.638: 87

Reseersättningar 2,617: 04

Skogsodling 6,462 : 60

Expenser (hyra, telefon, annonser m. m.) 892: 10 i* 6lO- 6l

Årets behållning 3.765: 96 3,765: 96

För på grund af kontrakt verkställda skogsodlingar har stjTclsen, som af skogs-

odlingsmotbok framgår, i den män skogsodlingarna blifva färdiga en for-

dran å kronor 2,996: 61

Summa kronor 12.638: 58

Tillgångarna äro sålunda placerade:

Kontant i kassan 7 1

:

59

Inventarier 857: 87

Transport kronor 929: 46
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Transport L sfronor g^g- 46

Bank. A. -B. Södra Sverige, Sparkassa erst
Giro >^ ^ ^

Deposition ?"
^
^^^^6^400:^ 12.638: 58

^ 'umma kronor 12,638: 58

y 01

Ronneby i april 1908.

För skogsvårdsstyrelsen inom Blekinge läns larfodldstingsområde.

*eti

Gösta Wrede. \eda.

/ ^ck
/ Ä "fl/ Petersens.

D.

^jellL

'inga

Efter verkställd granskning af skogsvårdsstyrelsen inom Blekierlig^ge

läns landstingsområde räkenskaper och förvaltning för år 1907 få ^^

afgifva följande: lo^J

il-

Revisionsberättelse,
t

Behållning vid årets början 8,292: 70 i

Inventarier 579: 92

Inkomster:
Statsanslag 8,000: —
Skogsvårdsafgifter 5 '852: —
Anslag från hushållningssällskapet 2,400: —

» » landstinget 1,600: —
Räntor 245: 07

Försålda skogseffekter 279: 50 iS •376- i;7

Summa kronor 27,249: 19

Utgifter:
Löner, arfvoden, expenser m. m. 8,128: 01

Skogsodling 6,482 : 60

Behållning:
Kassa 71: 59

Inventarier 857: 87

I bank innestående 11,709: 12 126^8- t;8

Summa kronor 27,249: 19

I ofvanstående inkomster äro icke inberäknade ränta å sådana me-

del som under året varit innestående å sparkassa och giroräkning.

Denna ränta, som influtit under 1908, inkommer i detta års räkenskap.
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Styrelsens protokoll hafva befunnits utan anmärkning. Räkenska-

perna äro behörigen verificerade, sififergranskade af öfverlärare Persson

och i behörig ordning, sedan en del af herr Persson anmärkta felskrif-

ningar rättats. För framtida iakttagande påpekas, att alla räntemedel

böra uppdebiteras uti räkenskaperna för det år, de uppkommit.

Den 31 mars lyftad depositionsränta 36 kr. 12 öre är ej införd i

kassan men insatt å sparkassa.

Enligt stj-relsens berättelse har densamma i och för skogsodling

å gamla kalmarker upprättat kontrakt med en del ägare till sådana, och

voro vid 1907 års slut af sålunda kontrakterade 228 har 173 skogsod-

lade. Denna åtgärd, hvilken icke blott bidrager till skogsmarkernas ök-

ning utan jämväl till att inom orterna väcka intresse för skogsodling,

synes revisorerna välbetänkt och skall med all sannolikhet komma att

i afsevärd grad bidraga till en mera allmänt utbredd skogsodling.

Då förvaltningen i sin helhet visat sig omsorgsfullt handhafd, få

vi tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för år 1907.

Ronneby den 27 april 190S.

L. Af. Kruse. Axel Tengvall. Ernst Abramsson.





Skogsvårdsstyrelsens

i Stockholms läns landstingsområde berättelse

för år 1907.

Skogsvårdsstyrelsen, hvars sammansättning under året icke under- Skogsvårds-

Stvfdls€Tl •

gått någon förändring, utgöres fortfarande af herrar f. d. landshöfdingen

m. m. Th. Odelberg, ordförande, ledamoten af riksdagens första kam-

mare, bruksdisponenten m. m. friherre C. J. Beck-Friis, utsedd af länets

hushållningssällskap, samt godsägaren C. A. V. Tottie, vald af landstinget.

Suppleanter: ledamoten af riksdagens andra kammare, godsägaren

m. m. E. Åkerlund samt godsägaren m. m. A. G. Skjöldebrand.

Som länsjägmästare och samtidigt sekreterare och kassaförvaltare

har tjänstgjort e. jägmästaren C. Ad. Öhrström.

Frånräknas utmarksarealen till häradsallmänningar, allmänna inrätt- ^^ enskilda

a , r skogarnas inovt
nmgars hemman och städerna, uppgår arealen af de enskilda skogarna /änet areal.

inom länet till sammanlagdt omkring 493,974 hektar, hvaraf 370,000

hektar beräknas utgöra produktiv mark.

Efter afslutade noggrannare undersökningar öfver arealen af impe-

diment, samt på grund af verkställda och nu pågående utdikningar af

kärr och mossmarker, torde dock den produktiva utmarksarealen kunna

höjas.

Såsom allmänt omdöme af de besiktningar, som under berättelseåret Skogarnas
tillstånd.

företagits mom 55 socknar med en undersökt areal af 43,131 hektar, kan

framhållas, att skogarna oftast varit utsatta för vanvård.

Stora öfverafverkningar hafva ägt rum och dels befinnes skogs-

marken till allt för stor procent kalafverkad eller ock äro skogsbestånden

genom hänsynslös utblädning till låga dimensioner mycket söndertrasade

eller utglesnade.

Afverkningen har sålunda oftast utförts utan nödig hänsyn till

skogens föryngring eller beskaffenhet.

Vid försäljning af ett skogsskifte har skogsägaren från köpet undan-

tagit träd från 4—7 tum vid stubben eller brösthöjd, hvarigenom han
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trott sig erhålla ett tillräckligt »ungskogsbestånd» kvarstående. Efter

afverkningen har dock i de flesta fall endast undertryckt, glest stående,

till stor del sönderslagen skog befunnits kvarstående och något eller

några år härefter hafva de glest stående träden antingen vindfällts eller

ock blifvit rotryckta och torkat. Äfven om så icke varit fallet, hafva

de dock, på grund af oförmåga att utveckla sig, endast blifvit till hinder

för den återväxt, som i annat fall skulle kunnat uppkomma genom själf-

sådd från angränsande fröbar skog.

Inom hela länet förekomma skogar, där dylika dimensionsafverk-

ningar framgått och där marken nu antingen är kal eller ock delvis bevuxen

med undertryckt marskog.

Män skulle kunna förutsätta att dels det afskräckande utseende, som

afverkningstrakterna efter dylika huggningar förete, dels det upplysnings-

arbete, som genom skogsvårdsstyrelsen utförts, skulle väcka vederbörande

skogsägares intresse för skogens bättre skötsel och vård, men så tycks

ännu å många håll icke vara förhållandet.

Tvärtom anser man sig vara fredad för anmärkningar från skogs-

vårdsstyrelsen om, vid försäljning af skog, träd till viss dimension kvar-

lämnats, och oftast utgöras de kvarlämnade träden just af sådana, som

skogsvårdsstyrelsen ur skogsvårdssynpunkt måste fordra att de bortröjas.

Som exempel att skogsägare varit fullt medveten om en lagstridig

afverkning kan framhållas, att vid länsjägmästarens besök å en afverk-

ningstrakt i norra delen af länet, skogsägaren uttryckte sin förvåning

öfver att skogsvårdsstyrelsen mot hans förmodan kunnat få kännedom

om denna hans afverkning.

Å Schebo och Länna gods, där äfven under detta år de största af-

verkningarna inom länet förekommit, hafva fröträd, timmerämnen och

befintliga ungskogar i enlighet med skogsvårdsstyrelsens föreskrifter

kvarlämnats, hvarförutom skogsodling medelst sådd och plantering före-

tagits. Mycket stor öfverafverkning är här dock rådande.

Genom skogsvårdsstyrelsens försorg har, dels på grund af därom

gjorda bestämmelser vid företagna laga undersökningar, dels efter därom

gjorda ansökningar, fröträd utsatts å 20 egendomar å afverkningstrakter

omfattande cirka 500 hektar.

Tillgång å tillräckligt antal samt å lämpliga fröträd har dock icke

funnits, hvarföre i flere fall skogsodlingsförbindelse infordrats.

Då det icke gärna kan låta sig göra, att utan en afsevärdt stor

bevakningspersonal inom ett helt län förekomma oriktiga och för skogs-

återväxten ödesdigra afverkningar, torde därför ifrågasättas om icke

skogsägare, hvilkas marker icke stå under skoglikt bildade personers
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till försäljning, hos skogsvårdsstyrelsen i länet göra anmälan för erhållande

af råd och upplysningar samt bestämmelser, huru afverkningen lämp-

ligast borde bedrifvas.

I ett län som Stockholms borde detta vara så mycket mera be-

rättigadt, dels genom dess belägenhet intill och i trakten af hufvudsta-

den, dels genom skogsmarkens fördelning å större och mindre öar såväl

i saltsjön, som i Mälaren. Huru kommer icke vår stolta skärgård med
dess skogbeklädda stränder att bli ett minne blott, om nu pågående ut-

rotningskrig mot skogen med oförminskad styrka skall fortsättas.

Här om någonsin erfordras icke blott lagliga bestämmelser för af-

verkningens utförande, utan vore särdeles nödvändigt att skyddsskogar

lämnades. Efter afverkning i exponerade lägen och i yttre hafsbandet

uppstå nämligen sterila marker, där all återväxt i de flesta fall helt och

hållet omöjliggöres.

Af antydda anmälningsskyldighet skulle skogsägaren tillskyndas stora

fördelar, då han, förutom att afverkningen förlades till härför lämpliga

skogsbestånd, vore i tillfälle att få en antydan om värdet af den skog,

som vore meningen att upplåta till försäljning, hvarigenom han skulle

inse fördelen af att först låta verkställa en uppräkning af densamma, i

stället för att, såsom nu i de flesta fall sker, endast på en slump öfver-

låta afverkningsrätten å större eller mindre skogsskiften till en virkes-

handlare, som sedan erhåller en oskäligt hög vinst.

Mångfaldiga exempel skulle sålunda från detta län kunna anföras

öfver huru i högsta grad planlöst man går till väga vid försäljning

af skog.

Till sin i 1905 års berättelse intagna fullständigare redogörelse för

skogarnas tillstånd inom länets olika härad får skogsvårdsstyrelsen i

öfrigt hänvisa.

Skogsfrö, plantor samt biträde af plantor har tillhandahållits slaogs- Åtgärder för

ägare efter samma grunder som under föregående år. erhållande af
återväxt.

Med biträde af 22 skogsplantörer verkställdes skogsodling vid 129

egendomar.

Därvid utsåddes 248,35 kg. tallfrö, 158,10 kg. granfrö, 4,0 kg. lärk-

trädsfrö samt utplanterades 50,900 tallplantor, 45,800 granplantor, 3,170

lärkträdsplantor, 10,640 björk samt 200 diverse plantor såsom silfvergran,

bok och ek.

Den genom styrelsens plantörer skogsodlade arealen utgör 430,0

hektar och hafva för arbetenas utförande användts 844 mans-, 597 hjon-

dagsverken, hvarjämte skolbarn utfört sammanlagdt 4,240 dagsverken.
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Skogsplantörerna hafva härunder haft 348 rese- och förrättnings-

dagar. Förutom nämnda skogsodlingar hafva till 48 egendomar, där i

skogsodling kunniga skogvaktare varit anställda, utlämnats 353: 05 kg.

tallfrö, 295:95 kg. granfrö, 7,0 kg. lärkträdsfrö samt utplanterats 100,500

tallplantor, 52,005 granplantor, 565 lärkträdsplantor, 8,480 björkar, 1,163

diverse plantor.

Arealen afdessa sistnämndaskogsodlingarberäknas till cirka 68ohektar.

Genom skogsvårdsstyrelsen har sålunda under året sammanlagdt ut-

lämnats 1,066,45 kg. barrträdsfrö samt utplanterats 273,423 plantor med
en skogsodlad areal af 1,110.0 hektar.

Under treårsperioden 1905— 1907 har utlämnats följande parti frö

och antal plantor.

1905: 785,30 kg. barrträdsfrö, 228,165 plantor, 820 har skogsodlad areal

1906: 1,066,15 » * 251,970 s 1,085,0 » » »

1907: 1,066,45 » » 273,423 » 1,110, » 5> »

S:ma 2,917,90 kg. barrträdsfrö, 753,558 plantor, 3,015,0 har skogsodlad areal.

Fördelning af årets skogsodlingar inom länets olika härad.

Härad Frö kg. Plantor

Frösåkers 161,1 7,103

Närdinghundra 257,0 22,530

Väddö och Häfverö 38,0 4,040

Bro och Vätö 13,0

Lyhundra 41,0 530
Frötuna och Länna 8,1 4,000

Sjuhundra 22,5 46,500

Åkers skeppslag 23,0 10,585

Vallentuna 11,5 4,575
Långhundra 29,0 50
Semminghundra 32,0 io,Soo

Erlinghundra 48,0 20,845

Sollentuna 15,5 4, 500

Färentuna 22,0 8,770
Danderyds skeppslag 58,0 2,600

Värmdö » 5,0 16,400

Sotholms 134,7 52,425
Svartlösa 73J5 42,170 ^

Öknebo 73,30 15,000

Summa 1,066,45 273,423

I skogsvårdsstyrelsens trenne plantskolor, belägna dels i Solnaskogen
intill Stockholm, dels å egendomen Christinaeholm i Lohärads socken,
utsåddes 9,4 kg. tallfrö, 15,45 kg. granfrö, 4,0 kg. lärkträdsfrö samt 1,5
kg. bergtallfrö.

Omskolning af barr- och björkplantor har utförts i sådan utsträck-
ning, att full tillgång finnes för kommande års behof.
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Under berättelseäret hafva 22 föredrag hållits om skogsskötsel och Åtgärder för

skogslagstiftning samt skogsvårdens betydelse.
spruan e af

o ö fc> & j kunskap i

Föredragen, som bekantgjordes genom tryckta kungörelser, hvilka skogsvård.

utsändes till skolrådsordförandena, sockenkommittéerna samt ortstid-

ningarna, började i Östhammar, för Börstils socken, den ig januari, samt

fortsattes sedan genom Hargs, Edebo, Häfverö, Wäddö, Söderbykarls,

Roslagsbro, Vätö, Lohärads och Ununge socknar till och med den 28

januari, hvarefter de åter började den 1 8 :de februari inom Kårsta socken

med fortsättning genom Gottröra, Husby-Långhundra, Närtuna, Wallen-

tuna, Markim ock Lunda socknar till och med den 24 februari.

Den 26 februari hölls i Kimsta föredrag om skogsvårdens betydelse

vid Stockholms läns västra hushållningsgilles undervisningskurs för mindre

jordbrukare samt den 7 och 8 mars i Rimbo, 12 mars i Sorunda och

18 mars i Osthammar vid resp. Sjuhundra, Sotholms och Frösåkers norra

hushållningsgillens undervisningskurser för mindre jordbrukare.

Antalet åhörare af föredragen utgjorde tillsammans 904.

Till samtliga skolrådsordförande har utgått liknande skrifvelser, som
under föregående år, rörande anordnandet af planteringsdagar vid folk-

skolorna samt tillkännagifvande af skogsvårdsstyrelsens beslut, dels om
tillhandahållande af skogsplantör samt frö och plantor i öfverensstäm-

melse med de villkor, som i öfrigt vore gällande, dels om lämnande af

visst penningebelopp till hvarje skola för barnens förplägnad under skogs-

odlingsarbetet.

Vid 115 folkskolor hafva sålunda planteringsdagar varit införda och

hafva därvid, såsom ofvan nämnts, skolbarnen utgjort 4,240 dagsverken.

Såväl sådd som plantering har förekommit och halva arbetena ledts

af skogsvårdsstyrelsens plantörer, samt i de flesta fall i närvaro af lärare

och lärarinnor.

För utdelning till enskilda skogsägare inom länet har hos skogs-

vårdsföreningen prenumererats å 500 exemplar af dess folkskrifter.

Dessutom har vid besök å de enskilda skogarna samt vid de hållna

föredragen utdelats exemplar af F. Lovens folkskrift »Råd vid afverk-

ning och skogsodling af barrskog», samt af skogsvårdsstyrelsen upp-

rättade föreskrifter och cirkulär med råd och anvisningar rörande skogs-

skötseln.

Det af skogsvårdsstyrelsen under år 1906 vid Frösåkers häradsrätt 4'^^'^'''^«'V
«'

anhängiggjorda målet rörande af J. E. Wickholms trävarubolag i Sunds- ^jy^^^'^^^ 7kogs-

vall utförd afverkning vid hemmanet Bolka i Börstils socken, som då lag.

blef uppskjutet, har under året af häradsrätten afdömts i enlighet med
undersökningsinstrumentet, hvaröfver svaranden anfört klagomål i Kungl.

Maj:ts och rikets Svea hofrätt.
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Efter att där förlorat sin talan har svaranden besvärat sig hos

Kungl. Maj:t, där målet vid årets slut icke var afgjordt.

De tvenne skogsmålen, som vid Frösåkers häradsrätt afdömts till

afverkarnas fördes och sedan af skogsvårdsstyreisen öfverklagats i hof-

rätten, hafva äfven där afdömts i likhet med häradsrätten, hvarefter

skogsvårdsstyrelsen i det ena målet anfört besvär hos Kungl. Maj:t.

Detta gällde afverkningen å ett område af 50 hektar, där alla träd

fem fot från marken, hållande öfver 4 tum i diameter försålts, utan kvar-

lämnande af fröträd.

I undersökningsinstrumentet hade sagts att större delen af den till

afverkning upplåtna marken vore bergbunden eller myrländig och å

skifteskartan upptagen och betecknad såsom skogsmark, hvilket den äfven

af synemännen ansågs vara samt till sin beskaffenhet alldeles otjänHg

för utläggning till beteshage.

På markägarens framställning har nämnda afverkningsområde emeller-

tid af rätten hittills bestämts till betesmark.

De vid Wäddö och Häfverö tingsrätt under föregående år anhän-

giggjorda 2:ne skogsmålen, som såväl där, som i Svea hofrätt, där af-

verkningsrättsinnehafvaren anfört klagomål, afdömts i enlighet med under-

sökningsinstrumenten, hafva därefter öfverklagats hos Kungl. Maj:t, där

målen icke äro afgjorda.

På grund af inkomna rapporter om pågående mot skogslagen stri-

dande afverkningar har styrelsen vid 66 egendomar måst vidtaga åt-

gärder.

Af 34 skogsägare eller afverkningsrättsinnehafvare har skogsodlings-

förbindelse infordrats under hand och vid 32 egendomar har styrelsen

hos Konungens Befallningshafvande påkallat laga undersökning.

Då öfverenskommelse sedan icke kunnat träffats om markens åter-

försättande i skogbärande skick vid 8 egendomar, har stämning måst ut-

tagas å vederbörande afverkare.

Ett af målen har vid häradsrätten afdömts enligt undersökningsin-

strumentet, men därefter af svaranden öfverklagats.

De öfriga målen skulle först förekomma vid vintertinget 1908.

Styrelsenssam- Styrelsen har under berättelseåret sammanträdt 5 gånger, den 27
man ra «.

^g|^j.y^j.j^ 2 2 april, IQ augusti, 21 September och i6 december.

Länsjägmästa- Länsjägmästarcn har i och för konsultering haft mottagning den

/!r! första och sista helgfria dagen i hvarje m.ånad kl. lo f. m,— 2 e. m.,
expeaition. o o .» >

samt dessutom hvarje förrättningsfri söckendag och har under året dels

ett stort antal personer infunnit sig, dels per telefon gjorts förfrågningar

och framställningar om biträde af styrelsens tjänste- och tillsynings-

män m. m.
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Länet har indelats i tvenne bevakningsdistrikt och utöfvas uppsikten Bevaknings-

öfver de enskilda skogarna af två länsskogvaktare.

Under kulturtiden hafva 22 skogsplantörer varit antagna.

Till styrelsens förfogande under berättelseåret har funnits en summa styrelsens

af kr. 30,378: 89, rörande hvars användning styrelsen får hänvisa till
-^"'^'"^^•

denna berättelse bilagd kassaredogörelse.

Stockholm i april 1908.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Theodor Odelherg.

C. Ad. Öhrström.
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Undertecknade, som erhållit i uppdrag att granska skogsvårdssty-

relsens inom Stockholms läns landstingsområde redovisning för sin för-

valtning för år 1907, få, sedan detta uppdrag nu blifvit fullgjordt, här-

med afgifva följande

Revisionsberättelse.

Kassaredogörelsen utvisar:

Inkomster:

Behållning från år 1906 Kr. 6,793; 02

Räntor > 462: 98

Anslag af landstinget för år 1 907 » 1,500: —
Från hushållningssällskapet » 1,000: —
Skogsvärdsafgifter » 12,435: 50
Statsanslag » 5,000: —
Medel, influtna genom försäljning af skogsfrö och plantor » 3,003: 77

Diverse » 183: 62

Summa kronor 30,378: 89

Utgifter:

Aflöningar Kr. 5,100: —
Hyresbidrag » goo: —
Reseersättningar s "i 662- 52

Arfvoden "

» '•17: 56
Plantskolor » 1,342: 95
Skogsodling , 8,413: 94
Åtgärder för spridande af kunskap om skogsodling » 1,793: 81

Inventarier och diverse » 502: 92
Behållning till år 1908 , 7845: 19

Summa kronor 30,378: 89

Revisorerna hafva genomgått styrelsens berättelse angående de en-

skilda skogarnas i landstingsområdet tillstånd och skötsel och därvid
icke funnit någon anledning till erinran. Styrelsen har fortfarande ägnat
sin omsorg åt och vidtagit åtgärder för väckande af intresse för och
insikt i skogsodling, dels genom användande af skolbarn vid sådd och
plantering under ledning af sakkunniga plantörer och dels genom spri-
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dande af skrifter och hållande af föredrag i skogsfrågor. I\Ien styrelsen

har ock där så påfordras vidtagit laga åtgärder för beifrande af lagstri-

diga afverkningar dels genom anhängiggörande af rättegång och dels

genom infordrande af skogsodlingsförbindelser. Dessa förbindelser hafva

blifvit genomgångna och lämnade utan anmärkning.

Räkenskaperna voro förda med omsorg och noggrannhet samt för-

sedda med vederbörliga verifikationer. De kontanta medlen deponerade

och säkerhetshandlingarna förvarade på sätt föreskrifves i reglementets

åttonde paragraf.

På grund af den sålunda verkställda revisionen, som icke gifvit an-

ledning till någon anmärkning, vare sig mot räkenskaperna eller mot

förvaltningen i öfrigt, få revisorerna tillstyrka full och tacksam ansvars-

frihet för skogsvårdsstyrelsen för dess förvaltning under år 1907.

Stockholm den 14 juli igo8.

Aug. Pettersson.

Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

Reinhold Rudbeck. John Upmark.
Af landstinget utsedd revisor. Af kungl. hushållningssällskapet utsedd revisor.





Berättelse

angående skogsvårdsstyrelsens i Södermanlands läns

landstingsområde verksamhet år 1907.

Åtgärder till befrämjande af den enskilda skogshushållningen. I

likhet med under föregående år har skogsvårdsstyrelsen prenumererat

på 500 exemplar af Skogsvårdsföreningens folkskrifter, som utdelats till

de inom socknarna tillsatta skogsvårdskommittéerna samt till personer,

som därom framställt begäran.

Skogsvårdsstyrelsens tjänsteman har under året hållit 3 föredrag

»Om skogslagen och skogsåterväxten» på anmodan af godsägaren J.

Hedengren i Gåsinge sockens folkskola vid Skeppsta inför c: a 50 åhö-

rare, »Om afverknings utförande med särskild hänsyn till stadgandena

i lagen angående vård af enskildas skogar den 24 juli 1903 samt om
de fördelar, hvilka genom skogsvårdsstyrelsen stå ägare af skogsmark

inom Södermanlands län till buds» på anmodan af ordföranden i Västra

Södermanlands landtbruksklubb, godsägaren H. Santesson i tingshuset

i Katrineholm inför c:a 50 personer samt »Om skogsafverkningars rätta

utförande» inför c:a 20 personer i Johannebergs missionshus på anmodan

af ordföranden i Gillberga sockens skogsvårdskommitte, kaptenen E. von

Celsing.

Af länsskogvaktaren J. E. Ekberg har undervisning meddelats un-

der 2 dagar vid en skogsvårdarekurs, anordnad vid Sätra i Gåsinge

socken, samt under 7 dagar i skogsodling vid folkskolorna i Bettna och

Lerbo socknar på begäran af vederbörande skolråd.

Beviljande af bidrag till och utförande af arbeten för skogskultur

.

I likhet med under föregående år har skogsvårdsstyrelsen enligt upp-

rättade skogsodlingskontrakt, afseende betesfred för plantorna under den

tid de däraf äro i behof, skogsodlat följande områden:

Ä Älspänga i Bettna socken Ili34 har.

> Dalby > > >. 6,50 »

' ^.ygglösa » > » 8,50 »

> Hål » » » 2,15 »

Transport 28,49 har.

Skogsvårdsfbreningens Tidskrift, iqoS. Bilaga i. g
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Transport 28,49 har.

A Ekeby i Vrena socken 2,35 »

» Hofra i Helgona socken 5'°° *

» Flensby i Flens » 2,50 »

» Surssa i Öfver-Selö socken 41^4 »

» Nässelkärr i Bergshammars socken 5iS° '

» Hjerpeberg i Barfva socken I198 »

» Björsund i Helgarö » 5>5o »

» Norrtuna i Kattnäs » 2
, 50 »

Summa 58,06 har.

Dessutom hafva å ofvanämnda Norrtuna på hösten upptagits 27,000

planteringsgropar för skogsodling af 6 har.

Till ofvanstäende skogsodlingar hafva åtgått 2,5 kg. tall- och 2,0 kg.

granfrö samt 206,400 st. i-åriga tall-, 160,600 st. 2-åriga gran- samt

17,000 st. 2-åriga bergtallplantor

Kostnaderna härför — för frö och plantor dock däri ej inbegripna

— hafva uppgått till 1,24g; 06 kr.

Anledningen till att de skogsodlade arealerna icke blifvit större är

uteslutande beroende på svårigheterna att för skogsodlingarna erhålla nö-

digt arbetsfolk. Visserligen finnes i kontraktsbestämmelserna för jord-

ägaren ett åliggande härutinnan, hvilket man nog sökt fullgöra, ehuru

under nuvarande förhållanden förgäfves. För ändamålet verkställd an-

nonsering visade sig likaledes utan resultat. De svåra skördeförhållan-

dena bidrogo till att icke heller på hösten något väsentligt skogsod-

lingsarbete kunde åstadkommas.

I och för möjliggörandet af skogsodling å en del områden hafva å

Ålspånga upptagits 1,632 meter diken för 268: 92 kr. samt å Rygg-

lösa 738 meter för 117: 39 kr. efter utstakning och delvis afvägning af

styrelsens tjänsteman.

A de kontrakterade områdena har dessutom under sommaren för

en kostnad af 71: 37 kr. företagits afmejning af ogräs, som hotat för-

kväfva plantorna. A Ålspånga har, i sammanhang med afvägningen

för torrläggning, karta öfver de skogsodlade områdena upprättats.

För skogsodling å genom skogseld uppkommen kalmark å Smedby

N:o I i Tumbo socken har skogsvårdsstyrelsen liksom under år 1906

kostnadsfritt lämnat skogsfrö och plantor. 6,3 kg. tall- och 6,1 kg.

granfrö hafva i följd häraf under året utsatts och beräknas 1 2 har däri-

genom hafva skogsodlats.

Till 30 st. rekvirenter hafva 162,0 kg. tall- och 200,5 kg. granfrö

utlämnats mot skogsvårdsstyrelsens inköpspris (9 kr. pr kg. för tall-

och i: 50 pr kg. för gran). Till 13 st. rekvirenter hafva kostnadsfritt



115

utdelats 45,500 st. tall- och 42,000 st. granplantor. Skogsplantörer hafva

tillhandahållits, förutom vid skogsodling enligt kontrakt, å 17 ställen

under sammanlagdt 68 dagar, däri inbegripet förut nämnda 8 dagar vid

undervisning af skolbarn.

Plantskolorna. I fasta plantskolan vid Ärila har ett öppet midt-

dike ersatts med täckdike. Från densamma har under året uttagits c:a

100,000 st. i-åriga tall- och 72.000 st. 2-åriga granplantor. På våren

utsåddes däri 6 kg. tall- och 5 kg. granfrö.

Fasta plantskolan vid Nyköping har för första gången tagits i an-

språk, i det att 2,5 kg. tall- och 4,0 kg. granfrö därstädes utsatts, hvar-

jämte c:a 7,500 barrträdsplantor där blifvit omskolade. Af de erhållna

plantorna uttogos på hösten 20,000 st. tallplantor. Först under år 1908

kommer emellertid hela plantskolan till användning för plantproduktion

De tillfälliga plantskolorna å Alspånga, uppbrutna år 1906, hafva un

der berättelseåret varit upplåtna till potatisodUng för att därigenom upp-

luckras. De skola användas för omskolning af plantor år 1908.

Plantinkop. Då plantskolorna ännu icke kunnat lämna nödigt an-

tal plantor hafva sådana måst inköpas, nämligen från Skogshalls plant-

skola 86,000 st. i-årig tall, 115,000 st. 2-årig gran samt 17,000 st. 2-

årig bergtall och från Svenska skogsfrökontoret i Halmstad 50,000 st.

i-årig tall och 100,000 st. 2-årig gran. Sammanlagda kostnaden härför

uppgår till 428: 83 kronor.

Åtgärder enligt lagen angående vård af enskildas skogar. Under

året har skogsvårdsstyrelsen hos Konungens Befallningshafvande påka

lat undersökning enligt § 2 uti nämnda lag i 8 fall. Af de under år

1906 begärda undersökningarna blefvo under år 1907 6 st. verkställda

och en afslutad. Sammanlagda antalet sådana undersökningar under

året uppgår till 13 st. helt verkställda och en afslutad. I 3 fall hafva

dessa förorsakat rättegångar, af hvilka dock i efter träftad öfverens-

kommelse nedlagts. De båda öfriga voro vid berättelseårets utgång

icke af domstolarna handlagda. I ett fall hafva synemännen ansett den

verkställda afverkningen icke uppenbarligen hafva äfventyrat skogens

återväxt. I öfriga fall hafva öfverenskommelser träffats om åtgärder för

återväxtens betryggande. Likaledes hafva i de med anledning af skogs-

undersökningar från år 1906 kvarstående mål öfverenskommelser träftats

med undantag af ett fall, där domstol måst anlitas för uppnående af

åsyftadt resultat.

Juridiskt bildad person har under året anlitats samt utfört skogs-

vårdsstyrelsens talan i ett mål. Den andra rättegången har förts af

styrelsens tjänsteman.

Sammanträden och förrättningar. Skogsvårdsstyrelsen har under
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året haft 6 st. sammanträden. Styrelsens tjänsteman har under året

haft 148 rese- och förrättningsdagar, hvaraf 6 för sammanträden, 3 för

föredrags hållande, 10 för närvaro vid af Konungens Befallningshafvande

förordnade skogsundersökningar, 24 för andra besiktningar af afverk-

ningar, 16 vid skogsodlingar eller plantskolearbeten, 12 för dikesstak-

ning, afvägning och kartläggning af kontrakterade skogsodlingsområden,

48 för skogskonsultationer och skogsindelningar samt 29 dagar för di-

verse ändamål och resor. Inalles hafva 59 olika ställen besökts.

Länsskogvaktarna hafva tillsammans haft 433 förrättningsdagar,

hvarunder inalles 104 olika ställen besökts. Därjämte hafva 3 extra

plantörer på styrelsens uppdrag ledt skogsodlingar under sammanlagdt

63 dagar.

Tjänsteexpeditionen. Diariet upptager 411 inkomna skrifvelser och

428 afgångna. Hela antalet afgångna expeditioner under året utgör 648.

Nyköping den 28 april igo8.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

G. V/ilh. Wachtmeister.

Erik G. Noreen.
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De enskilda skogarnas inom Södermanlands läns landstings-

område tillstånd och skötsel år 1907.

Ytvidd. Enligt den närmare utredning, som återfinnes i den näst-

lidet år afgifna redogörelsen, utgör länets areal utmark 310,338,9 hektar

produktiv skogsmark och 109,014 hektar impedimenter eller tillsammans

419,352,9 har.

Tillväxt. Årliga tillväxten beräknas i samma redogörelse till

451,790 kbm. eller i,45 kbm. per har produktiv mark och 1,07 kbm.

per har å hela arealen. Någon ökning häri under berättelseåret torde

icke kunna beräknas, utan snarare en minskning, förorsakad af skogs-

kapitalets ständiga nedgående.

Afverkningsbelopp. Det förut beräknade årliga afverkningsbeloppet

574,500 kbm. torde med all sannolikhet under året hafva öfverskridits.

Höjda virkespriser och g>-nnsamma väderleksförhållanden under första de-

len af året gjorde, att skogsafverkningarna för afsalu fingo en ovanligt

stor omfattning. De erlagda exportafgifterna gifva också vid handen

en bet>'dande ökning mot föregående år. De stego nämligen under

året till 3,391: 50 kr. mot 2,397 kr. år 1906 och 2,193 kr. 1905 eller

med cirka 42 procent, och torde man kunna antaga, att detta procent-

tal motsvarar höjningen för året beträffande allt från länet utfördt virke.

Sättet för a/verkningens bedrifvande. Fortfarande måste man kon-

statera att afverkningarna till följd af liknöjdhet och oförstånd ofta nog

icke bedrifvas på ett med en rätt skogshushålhiing öfverensstämmande

sätt. De fordringar, som lagen angående vård af enskildas skogar här-

utinnan uppställer, börjar man dock allt mera ställa sig till efterrättelse.

Omständigheter, som utöfva inflytande på skogsskdtseln. Då Söder-

manland företrädesvis måste betraktas som en jordbrukande provins och

skogsprodukterna hufvudsakligen åtgå för fyllandet af husbehofsvirket,

så blir däraf en följd, att skogsbruket underordnas jordbruket och att

jordbrukshänsyn i hög grad blifva bestämmande för skogsskötseln. Sär-

skildt framträdande äro anspråken på skogsbetet, hvilka hafva till följd

att med säkerhet en tredjedel af hela utmarksarealen i form af hagmar-

ker hafva en högst otillfredsställande skogsproduktion.

Mycket stor bet>'delse har den kuperade terräng, som känneteck-

nar stora delar af länet, i det att fuktigheten i marken därigenom blir
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så ojämnt fördelad — de högre belägna blifva torra och de lägre syr-

liga, i båda fallen förorsakande minskad tillväxt och svårigheter för er-

hållandet af återväxt.

Slutligen måste äfven framhållas de stora svårigheterna att under höst

och vår erhålla för skogsodling nödigt arbetsfolk, hvilken omständighet

gör det till en tvingande nödvändighet att föra afverkningen på ett så-

dant sätt, att själfsådd i största möjliga grad erhålles.

Skogsodling. Af de meddelanden, som till följd af cirkulär från

skogsvårdsstyrelsen till länets socknar inkommit samt af hvad i öfrigt

kommit till styrelsens kännedom, kan en sammanlagd areal af omkring

575 har beräknas under året hafva blifvit å enskildas skogar inom lä-

net skogsodlade med ett till följd af sommarens fuktiga väderlek myc-

ket gynnsamt resultat.

Nyköping den 28 april 1908.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

G. V/ilh. Wachtmeister.

Etik G. Noreen,
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda revisorer för granskning af den redovisning,

som skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands läns landstingsområde afgifvit

för sin förvaltning under år 1907, få härmed afgifva följande berättelse

om hvad vid denna granskning förekommit.

Räkenskaperna utvisa:

Inkomster:

Behållning från år 1906 4,062: 73

Statsbidrag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
Skogsvårdsafgifter 3 '39 1: 5°

Statsanslag till skogsodlingens befrämjande 2,500: —
Hushållningssällskapets anslag till d:o I.ooo: —
Landstingets anslag till d:o 1,500: —
För försäldt frö 1.774- 75

Afgifter för förrättningar af skogsvårdsst)Telsens tjänsteman och plantörer 190: 50

Aterbekommen ersättning för skogsundersöknings- och rättegångskostnader I1I89: 86

Räntor 263: 54

Summa kronor 19,872: 88

Utgifter:

Aflöningar samt rese- och traktamentsersättningar till:

Skogsvlrdsstyrelsens ledamöter 461: 54

T> revisorer 20: 20

» tjänsteman 4,224: 47

Länsskog\'aktare och plantörer 2,487: 08 7193: 29

Plantskolor och skogsodling 4, 7 18: 03

Skogslitteratur 335: 17

Skogsundersöknings- och rättegångskostnader samt ersättning åt juridiskt biträde 1.397: 94

Inventarier 264: I

O

Skrifmaierialier, blanketter, cirkulär och annonskostnader 408: 58

Kostnader för expeditionslokal, telefon m. fl. diverse utgifter 300: 16

Behållning till år 1908:

Innestående på upp- och afskrifningsräkning i Södermanlands Enskilda

Bank 2,419: 31

Innestående på kapitalräkning därstädes 2,773: 02

Kassa 63: 28
5,255: 61

Summa kronor 19,872: 88
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Utom ofvan upptagna behållning hade skogsvårdsstyrelsen vid slu-

tet af år 1907 tillgångar, bestående af inventarier enligt särskild för-

teckning samt frö, enligt särskild räkning utgörande 21, 4 kg. tallfrö och

6,9 kg. granfrö.

Vid sififergranskning af verifikationerna har såsom för mycket utbe-

taldt anmärkts ett belopp å sammanlagdt 2 kronor 10 öre, hvilket be-

lopp bör af länsjägmästaren till skogsvårdsstyrelsens kassa inbetalas.

Revisorerna hafva tagit del af styrelsens protokoll, dess berättelse

angående verksamheten under året samt dess redogörelse för de en-

skilda skogarnas tillstånd och skötsel inom landstingsområdet; och som
härvid någon anmärkning icke förekommit, samt utgifterna äro behöri-

gen verificerade och räkenskaperna likasom förvaltningen i öfrigt om-

sorgsfullt handhafda, få revisorerna tillstyrka full ansvarsfrihet för skogs-

vårdsstyrelsens förvaltning för år 1907.

Flen den 2 juli 1908.

Edward Ahlner.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

Gösta Tamm. Elof Ax. von Celsing.
Af hushållningssällskapet utsedd revisor. Af landstinget utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Hallands läns landstingsområde

berättelse för år 1907.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Allmänhetens intresse för skogsodling synes vara i stadigt stigande,

och börja nu skogsodlingar att verkställas å orter, som ligga mera af-

lägsna från kommunikationsleder.

På grund af de under året varande höga virkespriserna, såväl å

bjälkar och sågadt virke som å pitprops och pappersmasseved samt en

synnerligen god snövinter, har skogskapitalet starkt anlitats och öfver-

afverkningar synnerligast ä hemmanskogar hafva varit talrika.

Endast å några få skogar bedrifves rationell skogsskötsel och någon

tanke på beståndets vård har för öfrigt ej kommit i fråga.

De bokskogar, som nu finnas, visa i allmänhet en sämre växtform,

då de vackraste individerna hafva afverkats under åren, då stafven stod

i högt värde. A marker, som förut burit bokskog, planteras den på

sådana växtplatser kraftigt växande granen, hvarför bokskogen torde

alltmera undanträngas af nämnda trädslag.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsen utgöres fortfarande af herrar kaptenen m. m.

Seb. Tham, ordförande, landtbrukaren m. m, A. M. Gudmundson, ut-

sedd af hushållningssällskapet, och riksdagsmannen Joh:s Bengtsson,

vald af landstinget, samt suppleanterna direktören m. m. A. L. Apel-

stam och riksdagsmannen G. B. Hellman.

Under året har den hos skogsvårdsstyrelsen anställde länsjägmästa-

ren, e. jägmästaren E. von Porat aflidit och har i hans ställe förord-

nats e. jägmästaren friherre G. Pfeifif. Till sitt biträde har styrelsen för

öfrigt 4 länsskogvaktare och 29 extra plantörer.
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Följande anslag ha stått till styrelsens disposition:

Statens till skogsodlingens befrämjande kr. ii,ooo: —
» » skogsvårdsstyrelsens upprätthållande » 4,000: —

Skogsvårdsafgifter » 7)248: 5°

Landstingets » 6,000: —
Hushållningssällskapets » 5'000: — 33,248: 50

samt behållning från år 1906 » 1^1,655: 03

och diverse inkomster » 2,205: 83 13860: 86

eller tillsammans kr. 47,109: 36

Utgifterna under samma tid hafva uppgått till 33,668 kr. 22 öre.

Styrelsen har sammanträdt 4 gånger och företagit en inspektions-

resa till norra delen af länet, då plantskolor och till skogsvårdsstyrelsen

i och för skogsodling öfverlåtna marker besöktes. Under denna resa

framgick med all önskvärd tydlighet det välbetänkta i att styrelsen kost-

nadsfritt skogsodlar de af ålder kala Ijungryarna, hvilket för den en-

skilde blefve mången gång ett vanskligt företag.

För att bland allmänheten utbreda kunskap i skogshushållning har

såväl länsjägmästaren och länsskogvaktarna som de extra plantörerna

ute i skogen lämnat råd och upplysningar. 500 exemplar af »Skogs-

vårdsföreningens folkskrifter» jämte d:r Lovens »Råd vid skogars af-

verkning och skogsodling af barrskog» hafva kostnadsfritt utdelats till

skogsägare och skogsvårdskommittéerna.

För att utlånas hafva 700 st. planteringshackor anskaffats.

Inköp af skogsfrö.

För tillgodoseende af styrelsens behof af skogsfrö hafva följande

frömängder inköpts:

600 kg. tall frö,
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Plantskolorna.

I plantskolorna Wallda, Barnabro, Fridhem, Laholm och Knäred

hafva årets sådder gått väl till utom i Barnabro, där tallen äfven i år dött.

Fröets fördelning å de olika plantskolorna framgår af följande sam-

mandrag.

Tab. I.

Plantskolornas

namn
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Undertecknade, af vederbörande utsedda att i egenskap af revisorer

granska skogsvårdsstyrelsens inom Hallands läns landstingsområde för-

valtning under år 1907, hafva för fullgörande af vårt uppdrag fått mot-

taga bland annat skogsvårdsstyrelsens räkenskaper med verifikationer

för revisionsåret, äfvensom en skriftlig redogörelse angående de enskilda

skogarnas i landstingsområdet tillstånd och skötsel samt skogsvårds-

styrelsens verksamhet under det år revisionen afser; och fa vi efter af-

slutadt granskningsarbete däröfver afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster:

Behållning från år 1906 kr.

Statsanslag till skogsodlingens befrämjande ^

Statsanslag till bestridande af kostnaderna för uppehållande af

skogsvårdsstjTelsens verksamhet »

Skogsvårdsafgifter »

Landstingets anslag »

Hushållningssällskapets anslag •»

Försäljningsmedel för försålda plantor m. m »

Räntor å i bank insatta medel »

Arrendeinkomst »

Ersättning för förskjutna synekostnader >

1.655
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Skogsvårdsstyrelsens protokoll hafva af oss genomlästs och ej gifvit

anledning till anmärkning.

På grund häraf och hvad i öfrigt under den verkställda revisionen

förekommit få vi tillstyrka, att skogsvårdsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet

för räkenskaperna och förvaltningen under år 1907.

Fröllinge den 23 juli 1908.

Richard Hermelin. Patrik Forsbäck.

Af Kungl. Maj.t utsedd revisor. Af Hallands läns landsting utsedd revisor.

Axel Sjöstrand.

Af hushållningssällskapet utsedd revisor.



Berättelse

angående skogsvårdsstyrelsens verksamhet och förvalt-

ning samt de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

inom Uppsala läns landstingsområde för år 1907.

I öfverensstämmelse med § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning

angående skogsvårdsstyrelser den 24 juli 1903 far skogsvårdsstyrelsen

härmed vördsamt afgifva berättelse för år 1907.

Länets skogsareal har sedan föregående år icke undergått någon De enskilda

känd förändring, hvarför densamma ifråga om de enskilda skogarna skogarnas

jämväl i år upptages till 280,363,63 hektar produktiv skogsmark.

Afverkningarna hafva med anledning af de gynnsamma virkeskon- Skogarnas till-

junkturerna under vårvintern pågått i ganska stor utsträckning och med stånd.

all säkerhet afsevärdt öfverskridit tillväxten, särskildt med afseende å

sågtimmer och pappersved.

])e under de tvenne föregående åren pågående besiktningarna för

utrönande af de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel hafva under

berättelseåret fortsatts af länsskogvaktaren och omfattat skogsmarken

till 122 olika hemman eller gårdar med en sammanlagd areal af

10,029,63 hektar, hvaraf 726,74 hektar befunnits kala och 2,002,81 hektar

upptagas af impediment, mest mossmarker, hvadan den skogbevuxna

marken upptages af 7,300,08 hektar. Under åren 1905 och 1906 hafva

1,283 hemmans skogar med en sammanlagd areal af 46,614,50 hektar

undersökts, hvaraf 34,161,69 hektar voro skogbeväxta, 4,674,51 hektar

upptogos af kalmark samt 7,778,30 hektar af impediment. Den hittills

under åren 1905^— 1907 undersökta skogsmarken till 1,405 hemman
eller gårdar utgör sålunda 56,644,13 hektar, hvaraf 5,401,25 hektar upp-

tagas af kal mark, 41,461,77 hektar af skogbeväxt mark samt 9,781,11

hektar af impediment.

Häraf framgår sålunda att å allmogeskogarna kalmarken icke är så

oproportionerligt stor i förhållande till den skogbeväxta marken, men

Shogsvårdsforeningens Tidskrift, igo8. Bilaga i. g
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då de därstädes förekommande bestånden i allmänhet äro så utglesnade

att de knappast lämna tredjedelen af den virkesmassa, som de med

god skötsel skulle lämnat och därtill hufvudsakligen bestå af under-

tryckt marskog, som sätter dålig tillväxt, visar undersökningen ett

ganska nedslående resultat med rätt afsevärd öfverafverkning, synner-

ligast såsom förut nämnts med afseende på gröfre och värdefullare

virke.

Det erfordras sålunda mycket arbete och stora kostnader för till-

handahållande af tillräcklig och sakkunnig ledning, för att det skall

blifva möjligt att i någon större utsträckning afhjälpa dessa miss-

förhållanden.

Fordringarna på timmerträdens kvalitet och groflek hafva ock efter

hand afsevärdt minskats.

Vid dessa undersökningar hafva de respektive ägarna i allmänhet

närvarit för erhållande af råd och anvisningar för skogens ändamålsenliga

skötsel. Härvid har glädjande nog spårats allt mera intresse för skogs-

skötselns bättre ordnande, hvadan man kan hoppas att skogshushåll-

ningen i den mån allmänheten vinner upplysning om dess fordringar

går en ljusare framtid till mötes.

Svåra missförhållanden vidlåda ännu i de flesta fall afverkningarna

å allmogeskogarna, dels emedan sådana för afsalu bedrifvas på det sätt,

att endast träd af viss gröfre dimension afverkas, hvarvid ett glest och

för återväxtens fortkomst hinderligt bestånd af i allmänhet undertryckt

skog kvarlämnas, hvilket har till följd, utan att återväxten kan anses

uppenbarligen äfventyrad, att markens produktionsförmåga icke kommer

till full användning.

Genom detta förfaringssätt kan såsom förut framhållits knappast

tredjedelen af den virkesmassa, som med omsorgsfull skötsel vore att

påräkna, erhållas, synnerligast som äfven för husbehof, t. o. m. till

bränsle afverkas växtkraftig skog, hvilken kunde utväxa till värdefullt

virke, medan undertryckt sådan af oväxtlig beskaffenhet får kvarstå.

Att få allmogen att inse det oriktiga och förlustbringande uti ett sådant

afverkningssätt har hittills visat sig svårt, då den oftast har den före-

ställningen, att all skojT af mindre groflek är ungskog, äfven om den

står under ett gammalt . , .ixet bestånd, med hvilket det i verkligheten

i de flesta fall är likaldrigt.

Det har dock numera i allmänhet genom skogsvårdsstyrelsens på-

tryckning kommit därhän, att då större afverkningar för afsalu förestå,

biträde rekvireras hos styrelsen för utmärkande af fröträd före afverk-

ningens början. Häraf framgår sålunda, ehuru afverkningarna icke märk-
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bart aftagit, att man dock börjar inse nödvändigheten af att ställa

sig skogslagens föreskrifter till efterrättelse för undvikande af rättsliga

åtgärder.

Då man numera på allt sätt söker bibringa allmänheten kunskaper

i grunderna för skogsskötselns bättre ordnande, hvarmed början hädan-

efter kommer att ske i skolan, får man hoppas att den tid så smånin-

gom kommer, då skogsägarna icke allenast af fruktan för lagen, utan

af insikt om egna fördelar och kärlek till skogen skola själfmant arbeta

på införandet af en förbättrad skogsskötsel.

Under året har till rekvirenter efter styrelsens pröfning utlämnats Åtgärder för

212,65 kg. skogsfrö och 231,373 st. skogsplantor af diverse slag, mest "^''''-vd^-f'^-

tall, gran och björk, däraf afgiftsfritt 67,70 kg. skogsfrö och 61,166 st.

plantor, samt emot betalning 144,95 kg. skogsfrö och 170,207 st. plantor,

hvadan omkring 270 hektar beräknas hafva skogsodlats under året ge-

nom skogsvårdsstyrelsens förmedling.

Sedan skogsvårdsstyrelsen med ingången af år 1905 började sin

verksamhet har genom dess initiativ sammanlagt 762,5 hektar skogs-

odlats.

Under berättelseåret har dessutom i plantskolorna för kommande

behof af plantor utsatts 18 kg. tall och granfrö samt omskolats cirka

680,000 skogsplantor, mest tall och gran.

Vid skogsodlingsarbetena hafva varit anställda 4 plantörer, hvilka

afgiftsfritt biträdt på 45 olika ställen under sammanlagt 119 dagar.

Året har med afseende på resultatet af skogskultunern a varit gynn-

samt med jämn och riklig nederbörd så att plantorna icke behöft lida

af torka.

Fröträdsställningar hafva af länsskogvaktaren anordnats på 28

ställen, hvarvid tillsammans 11,660 st. fröträd blifvit utmärkta på en

areal af 273 hektar, hvarjämte råd och upplysningar angående skogens

skötsel i öfrigt samtidigt lämnats.

Biträde vid dessa arbeten har såväl som vid skogsodling lämnats

afgiftsfritt, dock med skyldighet för rekvirenten att kosthålla och skjutsa

biträdet till nästa förrättningsställe eller närmaste järnvägs- eller ång-

båtsstation.

Skogsvårdsstyrelsen har i likhet med föregående år utsändt cirkulär

till alla bruk och större skogsegendomar för erhållande af upplysningar

om de skogsförbättringåtgärder, som af dessa under året vidtagits. Af

de utsända 45 blanketterna hafva 22 återkommit ifyllda, däribland från

alla bruk och de största egendomarna, och framgår af dessa att:



132

Hjälpgallring utförts pä 163,50 har;

Markberedning för återväxt på 1,214,20 »

Fullständig plantering på S^>°° *

Hjälpplantering 86,00 »

Fullständig rutsådd 901,85 »

Hjälpsådd 239,70 »

Bäckrensning har företagits å 21,413 meter och fullständig

dikning å 42,188 meter, hvarigenom marken förbättrats

och blifvit skogsbördig på 433,00 »

Summa 3,090,25 har.

Motsvarande areal utgjorde förra året 2,448,09 hektar, hvadan för-

bättringsåtgärderna afsevärdt tilltagit.

Af dessa arbeten hafva under året de mest omfattande utförts vid

Leufsta, Strömsbergs och Österby bruk. Det förstnämnda bruket har

under året nedlagt en kostnad af 12,373,05 kronor på kulturer och andra

skogsförbättringsåtgärder.

Utaf jordbruksegendomarna hafva de jämförelsevis största skogs-

odlingsarbetena utförts vid Strömsta gård (Äsunda härad), som af nu-

varande ägaren öfvertogs med sköflade skogar. Af den till 290 hektar

uppgående skogsmarken voro 130 hektar afverkade åren 1903 och

1904. Den nuvarande ägaren har af dessa kalmarker under de två

sista åren skogsodlat icke mindre än 80 hektar.

Åtgärder till Till skogsvårdskommittéerna har för allmänhetens upplysande ut-

spridande af (jgjats 7 O ex. af skogsvårdsföreniugeus folkskrifter samt skogsvårdssty-
ims ap

7
j-gjggj^g tryckta meddelanden om hvad, som vore att iakttaga vid af

skogsvård

.

^ ^
verkning, såsom val af lämpliga fröträd, om markberedning vid fröar,

om hyggesrensning, om skogsodling och sättet för dess utförande, om
åtgärder till förekommande af aspuppslag, om rekvisition af plantor och

frö hos skogsvårdsstyrelsen, huru rationell blädning och ljushuggning

skall utföras, om lagstridigheten af ungskogsbestånds afverkning, om
betningens reglerande så att återväxten däraf icke skadas, om hänvän-

delse till skogsvårdsstyrelsen för erhållande af råd och upplysningar

uti allt hvad till skogsskötsel räknas, om hvilka bestämmelser uti afverk-

ningskontrakten böra intagas för återväxtens betryggande m. m.

Vid af hushållningssällskapet i länet anordnade mindre landtbruks-

kurser i Tierp, Alunda och Grillby hafva föredrag i skogsskötsel hållits,

särskildt med afseende på nya skogslagens innebörd och tillämpning.
Afverknmgar Under året har med anledning af lagstridiga afverkningar Konungens

befallningshafvande uppå skogsvårdsstyrelsens framställning förordnat om

''skogslag,
undersökning jämlikt § 2 i lagen den 24 juli 1903 angående vård af

enskildas skogar vid fem olika gårdar. Då på grund däraf öfverens-

kommelse om skogsodlings företagande endast kunnat träffas i två fall



af dessa har laga åtal uti de öfriga tre fallen måst anställas, däraf uti

det ena fallet, för att fa af Konungens befallningshafvande utfärdadt

afverkningsförbud för ungskog beståndande. De öfriga två målen äro

ännu icke slutbehandlade. Dock har det ena afdömts både i härads-

rätt och hofrätt i enlighet med skogsvårdsstyrelsens yrkande. Detta

mål, som egentligen gäller, huruvida skogsmark må i obegränsad ut-

sträckning afröjas till betesmark, har af svaranden dragits under Kungl.

Maj:ts pröfning.

Uti sexton fall hafva skogsodlingsförbindelser erhållits utan före-

gående laga undersökning.

Skogsvårdsstyrelsen har under året uppå kallelse af ordföranden Styrelsens

sammanträdt 4 gånger, nämligen den 27 februari, 20 augusti, 14 sep- ^'^'""^"^'''^'^'"

tember och iS december för handläggning af inkomna mål och andra

angelägenheter.

Hos skogsvårdsstyrelsen voro under året anställda ett forstligt Styrelsens

biträde elter s. k. länsjägmästare. som tillika var sekreterare och redo-
-^""^ ''

. tillsvningsmän
görare, och en länsskogvaktare. Från och med den i november blef

en andra länsskogvaktare anställd.

Länsiägmästaren har utom expeditionen haft 57 förrättningsdagar

vid 33 olika gårdar, hvarvid styrelsens ordförande vid några tillfällen

närvarit. Dessa resor hafva afsedt besiktning af större afverkningar,

skogsodlingar och lämnande af råd angående skogens skötsel.

Länsskogvaktarna hafva haft 199 förrättningsdagar vid 163 olika

gårdar, hvarförutom de biträdt vid utlämning af frö och plantor vid

Skogshalls plantskola m. m.

Af länets 85 socknar hade 66 tillsatt skogsvårdskommittéer, hvilka Skogsvards-

biträdt styrelsen dels med tillhandahållande af blanketter för frö- och

plantrekvisitioner, hvilka af dem vitsordats, dels med uppgifter om
pågående afverkningar m. m.

Berättelser, som skogsvårdskoramittéerna anmodats afgifva för hvarje

år. hafva för berättelseåret endast ingått från 1 1 sådana kommittéer.

Uti en af dessa berättelser från en socken i södra delen af Trögds

härad anföres följande: De högt uppdrifna virkespriserna i förening

med dåliga jordbruksförhållanden inverka fortfarande högst ofördelaktigt

på skogstillgångens närmaste framtid. Visserligen är skogen och skogs-

skötseln mer än förr föremål för uppmärksamhet och intresse, men ännu ej

alldeles uti den rätta riktningen. Med ökad skogsbrist kommer antag-

ligen såsom en nödvändighet den bättre och rätta skogsvården. Läns-

skog\-aktarens återkommande besök hos den enskilde skogsägaren och

tillgänglighet för råd och upplysningar i skogsvårdens intresse beaktas

kommittéerna.
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med tacksamhet och är otvifvelaktigt bästa åtgärden för väckandet af

intresse och insikt i skogsvårdens detaljer.»

Erforderliga
jyjg^^ afseende på erforderliga åtgärder för en förbättrad skogs-

'^

'^^r ^Lj skötsel får styrelsen i hufvudsak hänvisa till samma rubriker uti sina
en förbättrad "^

skogsskötsel, berättelser för åren 1905 och 1906. Hvad styrelsen däri uttalat har

fortfarande sin fulla giltighet.

Styrelsens Styrelsen får med afseende på användningen af de medel, som
finanser. -ni r-- r . i • .n ,- i. ,

Statt till dess förfogande, hanvisa till följande

Kassaredogörelse för år 1907.

Debet.

Ingående bala?is:

Behållning från igo6:

Hushållningssällskapets planteringskassa, insatt å deposition i A. B.

Mälareprovinsernas Bank, 3.273: 98

För skogsodling i Tjälinge deponerade medel 225: —
Kontant i kassan 9 1 5: 59

Anslag:

Statsbidrag till skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000

D:o » skogsodlingens befrämjande 3,000

Hushållningssällskapets bidrag 3,000

Skogsvårdsafgifter 2,793

Inkomster:

Influtna bankräntor 227: 37

Äterburna undersökningskostnader g6: 95
Uppbörd för försålda plantor och frö 1)737: 85

Deponerade medel:

För skogsodling i Åkerby

4,414: 57

7,000: —

5-793: —

2,062: 17

350: —
Sumr 19,619: 74

Kredit.

Utgifter:

Inköp af skogsfrö 2, 1 8 1

:

Plantskolornas skötsel I 339; 50
Skogsundersökningar 344: 60

Aflöningar och arfvoden 4,569: 76 84.^4.- 86

Transport 8,434: 86
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Transport §,434: 86

Reseersättningar 1,700: 05

Administrationskostnader 474: —
Diverse omkostnader 744= 62 11.353; 53

Användt af tor skogsodling i Tjälinge deponerade medel 42: 93

Utlägg tör skogsodling i Tibbleby för OlsOn 6c Rosenlund, Heby 9: 10 52: 03

Utgående balans:

Behållning till igo8:

Hushållningssällskapets planteringskassa . å deposition 3.2 73^ 9^

Af för skogsodling deponerade medel 406: 54 3,680: 52

Kassabehällning, innestaende i A. B. Mälareprovinsernas Bank, 4,400

Kontant 1 33 66
4.533: 66

Summa Kr. 19,619: 74

Uppsala den 23 april 1908.

Å skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Fr. Ridderbjelke.

Enligt uppdrag

/. H. Blombergsson.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade utsedde, A. R. Thalén af Kungl. Maj:t å statens

vägnar, C. Z. L. Johansson å Uppsala läns landstings vägnar och Fr.

von Essen å Uppsala läns hushållningssällskaps vägnar, att såsom revi-

sorer deltaga i granskningen af skogsvårdsstyrelsens inom Uppsala läns

landstingsområde redovisning och dess förvaltning under år 1907, hafva

denna dag sammanträdt, för att fullgöra det oss gifna uppdraget och

få däröfver afgifva följande

berättelse:

Sedan vi genomläst de vid skogsvårdsstyrelsens sammanträden

under året förda protokoll och däraf inhämtat att skogsvårdsstyrelsen

låtit sig angeläget vara att med allvar och kraft beifra alla de förseelser

mot skogslagen rörande vården af enskildas skogar, som till styrelsens

kännedom kommit, samt genom sitt snabba ingripande i vissa fall

lyckats erhålla rent afverkningsförbud, i andra ansvarsförbindelser af

den felande att sörja för skogens återväxt, hafva vi ock funnit att den

nya skogslagen ännu har många luckor och kryphål att fylla för den

tredskande, innan den blifver en fullt effektiv motvikt emot samvetslös

och egoistisk skogssköfling.

Af utgången i rättegångsmål, som skogsvårdsstyrelsen låtit an-

hängiggöra, vill det synas som om med n. v. lags bestämmelser det

mången gång kan vara klokare för styrelsen att ingå mager förlikning,

som har ansvarsförbindelse till följd.

I andra fall har det åter befunnits mera effektivt att genast gå till

tings med den tredskande, enär detta visat sig kunna medföra stående

afverkningsförbud, då däremot ett försök att jämlikt § 3 i lagen af den

24 juli 1903 träffa öfverenskommelse lätt kan medföra att skogssköf-

lande afverkning fortsattes sedan Konungens befallningshafvandes förbud

efter 30 dagar upphör att gälla, om icke under tiden stämning på den

tredskande kan hinna utverkas.
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Detta af oss påpekade förhållandet tillhör nu lagstiftaren att ordna.

Skogsvårdsstyrelsen har enligt vår uppfattning sökt göra sitt bästa och med
vanligt allvar, nit och urskillning handhaft sitt mången gång pröfvande

uppdrag.

Vi hafva ock genomgått och kontrollräknadt styrelsens räkenskaper

för året, hvilka voro försedda med behöriga verifikationer och icke

lämnat någon anledning till anmärkning.

Plantskolan vid Uppsala hafva vi besökt och funnit den vara i god

ordning.

Den skogsvårdsstyrelsen jämligt reglementets § 8 åliggande skyl-

digheten att genom insättning i bank göra de medel räntebärande, som

icke for tillfället behöfde tagas i anspråk, har af styrelsen och kassa-

förvaltaren under året iakttagits, i följd hvaraf en räntevinst på 227: 37

kr. under året uppstått.

Glädjande är att anteckna de höjda anslag, som dels från staten,

dels från hushållningssällskapet ställts till skogsvårdsstyrelsens förfo-

gande eller för år 1907 tillhopa 12,793 kronor emot 8,974 kronor för

år 1906.

Likaså är det ett godt tecken att ägare af enskilda allmogeskogar

börjat anlita skogsvårdsstyrelsens tjänstemän dels för ställande af fröträd

vid förestående afverkningar, dels för inhämtande af råd för kulturer.

Mycket vore vunnet för återväxten och skogens tillväxt, om detta vunne

mera tillämpning.

Sammandraget af årets räkenskaper visar följande

Tablå.

Inkomster:

Ingående behållning från igo6:

Hushållningssällskapets planteringskassa, å deposition, 3,273." 98

Deponerade medel för skogsodling i Tjälinge 225: —
Kontant kassabehållning 915: 59 4,414: 57

Anslag:

Statsbidrag till skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
» » skogsodlingens befrämjande 3,000: — 7,000.

Hushållningssällskapets bidrag 3.ooo: —
Skogsvårdsafgifter 2,793: — 5,793; —
Influtna räntor å i bank deponerade medel 227: 57

Aterburna undersökningskostnader 96: 95

Inkomst af försålda plantor och frö 1,737^ 85 2 062: 17

Ytterligare deponerade medel för skogsodling i Åkerby 350- —
Summa 19,619: 74
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Utgifter:

Inköp af skogsfrö 2, i8 1

:

—
Plantskolornas skötsel i>339: 5°

Skogsundersökningar 344" 6o

Aflöningar och arfvoden 4)509: 76

Reseersättningar 1,700: 05

Administrationskostnader 474: —
Diverse omkostnader 744: 62 11,353: 53

Användt for skogsodling i Tjälinge af deponerade medel 42: 93

Utlägg för skogsodling i Tibble by, att betalas af H. Olson tS; Rosenlund, 9: 10 r2- 03

Utgående balans:

Behållning till igo8

:

Hushållningssällskapets planteringskassa å deposition 3,273: 98

Af för skogsodling deponerade medel 406: 54 3680: 52

Kassabehållning, innestående i A. B. Mälareprov. Ensk. Bank, 4,400: —
Kontant i kassan 133: 66 453-}: 66

Summa 19,619: 74

I följd häraf få vi tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet åt skogs-

värdsstyrelsen inom Uppsala läns landstingsområde för 1907 års räken-

skaper och förvaltning.

Uppsala den 14 juli I908.

A. R. Thalén.

Fr. von Essen. C. Z. L. Johansson.



Skogsvårdsstyrelsens inom Kronobergs län verksamhet

och förvaltning år 1907.

De enskilda skogarnas tillstånd.

Virkesprisemas starka stegring under år 1906 medförde en mot-

svarande köplust af skogsprodukter och hela skogshemman under första

halfäret af 1907. Såg\-erksägare, virkeshandlare och dessas agenter af-

slutade en mängd afverkningsrättsköp, och samtidigt g}-nnades virkes-

utdrifningarna af ett ovanligt fördelaktigt vinterföre.

Första hälften af år 1Q07 har sålunda mångenstädes varit ödesdi-

ger för stora skogsområden inom detta län, och visst är, att öfverspe-

kulationen, som därjämte framkallat en skara nya och delvis oveder-

häftiga virkeshandlare, förorsakat ett mycket djupt ingrepp i det hittills

sparade skogskapitalet.

I likhet med förhållandet år 1906 har det hufvudsakligen varit de i

full växtkraft befintliga ung- och medeläldriga skogsbestånden, som varit

begärliga för spekulationen, och detta tillföljd af den i Danmark och

Nordtyskland under inflytande af den goda penningetillgången högt upp-

drifna byggnadsverksamheten, för hvilken de smärre och billigare vir-

kessortimenten äsde ca-nnsammaste marknad. Att öfverhufvud taget den i

full tillväxt och följaktligen i hög förräntningsförmåga stående, ej ens

till fröbarhet komna ungskogen, får nedmejas eller söndertrasas, utan

att vederbörande myndighet äger befogenhet ingripa, visar enligt skogs-

värdsstyrelsens förmenande en betänklig ofullständighet i lagstiftningen.

Den öfverdrifna skogsafverkningen fortgick sålunda under vintern

1907, men redan under loppet af sommaren varslade i England och

Tyskland den västerifrån annalkande kris, som på hösten skulle för-

ödande bryta in öfver Europa. Priserna å nordiskt exportvirke sjönko

hastigt och med inträdandet af den aktuella krisen, demoraliserades vir-

keshandeln i grund.

Under årets sista kvartal hafva endast jämförelsevis få och föga

omfattande afverkningsrättsköp blifvit för virkeshandelns räkning afslu-

tade. Denna har under nuvarande förhållanden i hufvudsak åtnöjt sig
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med tillgodogörandet af från föregående år kvarstående skogsparker,

hvaremot länets cellulosaindustri af omtanke för sin framtid fortfarit att,

måhända i stigande omfattning, under äganderätt förvärfva såväl hem-

mansdelar som afverkningsrätt å smärre parker. Beträffande massfabri-

kernas hemmansförvärf måste dock framhållas, hurusom såväl skogsvår-

den som skogskulturen brukar i allmänhet å de inköpta hemmanen

blifva tillgodosedd genom fabrikernas egna skogsförvaltningar och öfriga

skogspersonal.

I allmänhet hafva de för virkeshandeln och sågindustrien afsedda

afverkningsrättsköpen omfattat skogsparkens samtliga stammar från 5 ä

6 " vid brösthöjd, i hvilka fall skogen efter afverkningen blifvit så ut-

glesnad och söndertrasad, att området måste betraktas som kalhygge

och falla under obligatorisk skogsodling. Genom broschyrer och under-

visning af styrelsens tjänstemän har för den skogsägande allmänheten

framhållits hurusom sådan, efter afverkningen kvarstående, gles skräpskog

ingalunda äger inneboende tillväxtkraft eller förmåga af sammanslut-

ning till framtidsskog. I afsikt att undgå tvånget af skogsodling hafva

en del skogsägare under sista året höjt den afverkningsbara minimal-

stamklassen från 5 " till något högre tumtal vid brösthöjd, under för-

menande, att den kvarstående skogen skulle kunna motstå stormarna och

åter sluta sig till framtidsbestånd, hvilken förhoppning dock endast un-

dantagsvis och på mycket stormskyddade lägen torde gå i fullbordan.

Hos de skogsägare, som därom anhållit, har före afverkningen ge-

nom styrelsens försorg anordnats fröträdsställningar; och synes den

skog, ägande allmänheten alltmer börja uppfatta betydelsen af denna

billiga och i allmänhet säkra föryngringsåtgärd.

Med afseende å dessa fröträdsställningar har tillämpats icke blott

den vanliga formen af spridda fröträd, utan äfven å mera stormexpo-

nerade lokaler »gruppställning», hvarvid smärre, sporadiska skogsgrup-

per lämnats orörda af yxan, för att verka som fröspridare på de mel-

lanliggande kalhuggna ytorna. A högre bergslägen har kulisshygges-

formen äfven kommit till användning.

Skogskulturerna.

Kronobergs län fördelas af naturen i ett nord- och nordostligt hög-

land, som genom enstaka platåer uppstiger ända till c:a 1,000 fot öfver

hafvet, samt i ett västligt och sydligt lågland, med endast 3—5 hundra

fots medelhöjd öfver hafvet.
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Höglandets stundom i dagen trädande berggrund af hälleflinta och

granit är täckt af ett relativt grundt ytlager af lokal förvittringsmark, i

omväxling med kross- och rullstensåsar, medan låglandets berggrund är

öfverlagrad med djupa moränbäddar af krosstensgrus, eller i vissa flod-

dalar af mäktiga sedimentära sandlager.

Höglandets klimat närmar sig det kontinentala, låglandets det ma-

ritima. Dessa omständigheter inverka i påfallande grad på skogsväxt-

ligheten. Sålunda undviker den i ungdomen frostkänsliga boken det

nordöstra höglandet, medan hon vegeterar kraftigt å låglandet. A detta

senare uppnår tallen i slutet bestånd sin ekonomiska afverkningstid vid

c:a 70 års ålder, medan densamma på höglandet först uppnår denna tid

bortåt 100 år och därutöfver. Beträffande granen äro dessa siffror resp.

50 och 80 år. Af dessa skiljaktiga ståndortsfaktorer påverkas isynner-

het tallen, hvilken därför inom länet uppträder under tvenne olika ras-

former. Såsom lämpligaste, snabbvuxna tallras för låglandet anses den

inom östra hälften af Sunnerbo, i gränstrakterna mot Skåne och Ble-

kinge, samt inom Västbo och Östbo härader af Jönköpings län förekom-

mande tallen. För länets höglandstrakter är naturligsvis höglandets

spontana, d. v. s. förefintliga, genuina tallras lämplig, men då äfven

därstädes en mera snabbvuxen ras vore önskvärd, borde vid skogsod-

lingstillfällen om möjligt företrädesvis användas tallfrö, härstammande

från öfvergångstrakterna mellan det egentliga hög- och låglandet, såle-

des företrädesvis från mellersta och norra delarna af Konga, Kinnevalds

och Allbo härader.

Styrelsen har äfven vid inköp af tallfrö undvikit sådana fröfirmor,

som drifva geschäft med från vidt skilda delar af landet sammanköpt

skogsfrö, samt endast hållit sig till inom länet verkande känd och re-

spektabel fröutklängare, hvilken uteslutande försäljer tillverkningen från

egna klängningsstugor å såväl hög- som låglandet.

Beträffande granfröet har styrelsen inköpt och för såväl låg- som

höglandet användt frö af låglandsrasen, hvars hos rasen inneboende

växtenergi är större än höglandets granras. Då emellertid granen ge-

nom sin snabbare växt, högre kubiska massa å viss yta, samt starkare

efterfrågan från cellulosaindustriens sida synes inom detta län blifva det

tekniskt viktigaste och mest ekonomiska framtidsträdet, har styrelsen

efter tagen kännedom om en af ordföranden i Värmlands läns skogsvårds-

styrelse, bruksdisponenten Tiberg, utarbetad afhandling: »Skogsproduk-

tion på kemisk grundval», ansett angeläget vara, att anställa kalkgöd-

ningsförsök å olika jordmåner, med hufvudsaklig tanke på gynnandet

af detta trädslag. Försöksfälten hafva till en början blifvit förlagda å

ytterligheterna: höglandets hälleflinteområde i Uppvidinge härad och
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låglandets Ijungrymark i Sunnerbo härad, hvarvid till gödningen, som

utförts i såddrutorna, användts såväl kaustik som kolsyrad kalk, ehuru

hvar för sig.

Att kalkgöda hela skogsmarken, som i broschyren framhålles, för-

svåras af praktiska skäl, medan däremot genom lokalkalkning i såddru-

torna förhoppning vinnes, att plantornas utveckling kommer att gynnas

under deras tidigare tillväxtår.

Vid dessa försök uteslutes tanken på kalkens direkta verkan som

växtnäringsämne, alldenstund enligt utförda analyser tillräcklig kalk-

mängd för plantornas näringsbehof förefinnes i alla de jordarter, å

hvilka försöksfälten blifvit anlagda. Fastmer förväntas kalken komma

att verka genom dess egenskap att neutralisera den jungfruliga skogs-

jordens humussyror, samt att verka sönderdelande på den torfartade

Ijungrygjorden. Genom kalkgödningens fysikaliska verkningar torde, syn-

nerligast beträffande den sterila ljungmarken, inflyttningen af organiskt

lif (bakterien, myceliet och i dessas spår daggmasken) i väsentlig grad

gynnas, hvilket förhållande befordrar plantornas hastigare utveckling,

samt snabbare sammanslutning till ett marktäckande, Ijungdödande be-

stånd, efter hvilken tidpunkt ungbeståndets höjdväxt är fullt be-

tryggad.

Den i styrelsens redogörelse för år 1905 framhållna och närmare

motiverade kulturformen : anläggfiing af spridda moderbestånd på kala

rymarker, har äfven under år 1907 tillämpats. — Efter upprättade kon-

trakt med rymarksägare i Stafsjö by i Angelstads s:n har styrelsen å

därvarande till många hundra tunnland uppgående kala rymarker an-

lagt sådana sporadiska, i en framtid fröspridande bestånd. Tillika med-

ijolårets anläggningar utgöra för närvarande de spridda, blifvande mo
derbestånden en sammanlagd areal af 1 2 hektar, och är därigenom för-

hoppning vunnen, att dessa skola i en framtid förmå befröa c:a 120 har

nu fullkomligt kal ljungmark. I den mån styrelsen blifver i tillfälle upp-

rätta kontrakt med andra rymarksägare, hvarvid särskildt fordras för-

bindelse att icke svedjebränna ljungfälten eller upplåta desamma till

vildbetning af getter och får, kommer anläggningen af dylika moder-

bestånd att fortsättas.

De skogsodlin'^.. som på frivillighetens väg efter ansökan och med

skogsvårdsstyrek . understöd blifvit under året utförda, hafva hand-

ledts af styrelsens 18 skogsplantörer. Af intresse och såsom bevis på

den ökade omtanken för skogsodling torde tjäna följande tablå för den

nu tilländalupna treårsperioden 1905— 1907.

Skogsodlingar utförda på frivillighetens väg samt med skogsvårds-

styrelsens afgiftsfria understöd af skogsfrö, pla^itor och plantorsbiträde.
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Skogsodlad areal
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Ansökningar i sådant syfte hafva under året inkommit till ett an-

tal af tretton stycken, af hvilka tolf områden blifvit af länsjägmästaren

besiktigade, samt kostnaden för hyggesrensning och markberedning i

form af ruthackning för frösådd värderade. Sedan ifrågavarande för-

beredande arbeten blifvit utförda och godkända, erhåller sökanden halfva

uppskattade kostnaden för förenämnda arbeten kontant, samt dessutom

skogsfrö och plantörsbiträde kostnadsfritt.

Kontant bidrag till utdikning af försumpad skogsmark.

Efter utfärdade kungörelser angående villkoren för erhållande af

bidrag till sådan utdikning, har under gångna året inkommit sju ansök-

ningar i berörda syfte, dock alla så sent på året, att nödiga undersök-

ningar icke kunnat af länsjägmästaren företagas.

Under året har styrelsen låtit, för utdelning bland den skogsägande

allmänheten, till tryck befordra en af länsjägmästaren författad broschyr :

»Om skogsmarkens försumpning och botemedlen däremot», äfvensom

låtit i broschyrform omtrycka en af landtbruksingenjör A. Roos förfat-

tad tidningsuppsats beträffande utdikning, i syfte att minska frostlän-

dighet.

Skogsafverkningar påkallande styrelsens ingripande.

Styrelsen har ansett sig genom affordrande af skogsodlingsförbin-

delser pliktig ingripa vid alla afverkningar, där marken genom kalhugg-

ning fullkomligt blottats eller skogsbeståndet så starkt uthuggits, att en-

dast gles, oväxtlig skräpskog blifvit å hyggesområdet kvarlämnad.

Under året hafva af skogsafverkare aflämnats 43 st. af styrelsen god-

kända skogsodlingsförbindelser. I 10 fall har styrelsen nödgats påkalla

Kgs. Befallningshafvandes undersökning; men då 4 af de sålunda an-

mälda skogsafverkarna föredragit att, i stället för laga syn och därmed

förenade kostnader, i godo komma till uppgörelse med styrelsen, hafva

af förbemälda påkallanden endast 6 st. behöft komma till utförande.

Skogsvårdskommittéerna.

Under det gångna året har tillkommit en ny — den femtioandra

skogsvårdskommittén.
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Prenumeration å folkskrifter.

Styrelsen har under året prenumererat dels på 500 ex. af Skogsvårds-

föreningens folkskrifter och dels på 100 ex. af tidskriften »Skogvakta-

ren». Dessa skrifter hafva utdelats till skogsvårdskommittéernas leda-

möter, till folkskollärarna samt andra för skogsvården intresserade per-

soner.

Disponibla medels placering.

Styrelsens löpande affärer förmedlas, dels af Skånes Ensk. Banks
och dels af Sydsvenska Kredit. A.-Bolagets afdelningskontor i Växjö i

form af depositions-, giro- och sparkasseräkningar.

Skogsvårdsstyrelsens sammanträden och expedition.

Styrelsen har under år 1907 haft åtta sammanträden under tillhopa

nio dagar å dess expeditionslokal i Växjö. Oberäknadt ansökningar

om skogsodling, cirkulär m. m. utgjorde ingående diariserade skrifvelser

294 och utgående expeditioner 251 st.

Väderlekens inflytande på årsväxten.

Väderleksförhållandena under året hafva för skogsväxtligheten va-

rit utomordentligt gynnsamma samt tillväxten mer än vanligt kraftig.

Skogsvårdsforenin^ens Tidskri/t igo8. Bilaga i.
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Skogsvårdsstyrelsens Inkomst- och Utgiftskonto

för år 1907.

Debet.

Behållning från 1906 19,745: 93
Kungl. Maj:ts anslag för uppehållande af styrelsens verksamhet 1,500: —
Skogsvårdsafgifter 28,595: —
Återbetalning af förskjutna kostnader för hyggesbesiktningar enligt

Kgs Befallningshafvandes förordnande 289: 58

Diverse inkomster: räntevinster m. m 2,238: 99 -52 62^' ?7

Summa kronor 52,369: 50

Kredit.

Lönekonto 5,200: —
Rese- och dagtraktamentskonto ".

3,237: 56

Skogskultur- och skogsfrökonto 11,962: 14

Plantskolornas konto 200: 44
Material- och inventariekonto 93: —
Hyreskonto 200: -—
Annonskonto 487: 48
Expens- och prenumerationskonto go2; 12

Diversekonto 105: 10

Extra hyggessyners konto 706: 20

Förskjutna kostnader för hyggesbesiktningar enligt Kgs Befallnings-

hafvandes förordnande 493: 18 23,587- 22

Behållning till 1908 28,782: 28

Summa kronor 52,369: 50
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Inkomst- och Utgiftsförslaget for 1908.

Debet.

Beräknad behållning från år 1907 26,000:

Kungl. Maj:ts anslag till uppehållande af styrelsens verksamhet 1,500: —
Skogsvårdsafgifter, förslagsvis 20,000: —
Räntevinster m. m., förslagsvis i ,000: — 22,500:

Summa kronor 48,500:

Kredit.

Löner 5,200: —
Rese- och dagtraktamenten 3'50°' —
Skogskulturer 10,000: —
Skogsfrö 5,000: —
Expenser och hyror i,ooo: —
Material och inventarier 300: —
Eventuella utdikningar af försumpad och frostförande skogsmark:

klimatförbättringsåtgärder 8,000: —
Hyggesbesiktningar enligt Kgs Bef.-hafvandes förordnande 2,000: —
Diverse förefallande utgifter 2,500: — 37,500:

Beräknad behållning till år 1909 11,000:

Summa kronor 48,500:

Växjö den i6 april 1908.

G. H. af Petersens.

Sven Muller. P. M. Olsson.

/

Eng. Hemberg.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade revisorer fa härmed, efter verkställd granskning af

skogsvårdsstyrelsens i Kronobergs läns landstingsområde räkenskaper och

förvaltning under år 1907, afgifva följande berättelse:

Inkomster:

Behållning från 1906 19.745: 93

Statsanslag för skogsodlingens befrämjande 1,500: —
Skogsvårdsafgifter 28,595: —
Återbetalning af kostnader för hyggesbesiktningar 289: 58

Räntor 2,207: 24

Diverse inkomster 31: 75

Summa kronor 52,369: 50

Utgifter:

Löner 5,200: —
Reseersättningar 3,237: 56

Skogskulturer 12,162; 58

Inventarier g^: —
Hyra, expenser och prenumerationsafgifter 1,102: 12

Annonser 487: 48
Förskjutna kostnader för hyggesbesiktningar enligt Kungl. Maj:ts Befallningshaf-

vandes förordnande 493: 18

Hyggessyner 706: 20

Diverse I05: 10

23,587: 22

Behållning till 1908 28,782: 28

Summa kronor 52,369: 50
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Då af protokollen framgår, efter hvad vi kunna finna, att styrelsen

med nit och skicklighet fullgjort sitt uppdrag, och då räkenskaperna

äro med noggrannhet förda samt försedda med verifikationer, fa vi till-

styrka, att full ansvarsfrihet beviljas skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs

läns landstingsområde for dess förvaltning under år 1907.

Växjö den i juli 1908.

K. A. Posse,

af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

E. Hederstierna, A. I. Medin,
af Kronobergs läns hushållningssällskap utsedd revisor. af Kronobergs läns landsting utsedd rev





Skogsvårdsstyrelsens i Kalmar läns södra landstings-

område Berättelse för år 1907.

De enskilda skogarnas areal.

Enligt 1905 års statistisska uppgifter upptogo de enskilda skogarna

en sammanlagd areal af:

Fastlandet 302,604 hektar

Öland 4-Ui »

Summa 306,745 hektar

Af förestånde fastlands-areal torde med samma beräkning som för-

lidet år kunna upptagas 227,000 har såsom duglig för skogsbörd och

för Öland 4,141 har duglig skogsmark.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Såsom allmänt omdöme måste tyvärr fortfarande uttalas att de en-

skilda skogarna inom landstingsområdet äro underkastade missvård, samt

deras tillgodogörande beroende af virkesspekulationens anbud och fordrin-

gar. Visserligen finnas några större egendomar, hvars skogar väl vårdats,

men de äro lätt räknade och af allmogens skogsområden torde man nu

kunna säga att sparade och väl vårdade skogar höra till sällsynta un-

dantag.

Ehuru rekvisitioner af frö och plantor samt biträde af styrelsens

plantörer årligen fortfarande ökas vid kulturer på fastlandet, är intresset

ännu alltför lamt för marks återställande i skogbärande skick, i synner-

het då det gäller de stora — ofta degenererade kalmarker, som afverkats

före år 1905, hvilka ligga så godt som räntelösa och årligen försämras.

Afverkningarna på de enskilda skogarna torde under året hafva

bedrifvits i ungefär samma omfattning, som under de närmast föregående,

därvid dock någon minskning förmärktes på senhösten, genom då rå-

dande tryckta konjunkturer och har props-afverkningen inom Södra Möre
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härad tillfälligt aftagit, då däremot lokomobilsågverkens antal ökats inom

Handbörds härad.

Afverkning å allmogens skogar har hittills mera sällan föregåtts

af sakkunnig persons anvisning, hvarjämte direkt bestånds vård, såsom

hjälpgallringar m. m. sällan förekommit, men har under året såväl läns-

jägmästaren på flera ställen anlitats, för att lämna undervisning i dessa

afseenden, som ock länsskogvaktaren och häradsskogvaktarna biträdt vid

fröträdsutställning, gallring och anvisning huru med marken bör förfaras,

för underlättande af dess återodling med skog.

Hyggesrensningar i och för skogskultur ha under hösten påbörjats

å några af de hemmans skogar, som afverkats 1905 under ledning af

styrelsens skogvaktare.

Genom riklig blomning å tallskogen berättelseårets vår, kan man

hoppas på ymnig tillgång af tallfrö instundande vinter (1908

—

iqoq)-

Med hänvisning till nästföregående års berättelse finner skogsvårds-

styrelsen dess innehåll i hufvudsak tillämpUgt äfven för innevarande år,

dock har afverkning af pappersmasseved inom Handbörds och Stranda

härader högst betydligt ökats genom ombyggnad och utvidgning af

sulfitfabriken vid Emsfors.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning och verksamhet

under året.

Styrelsens såväl ordförande som ledamöter hafva under året varit

desamma som föregående år, men dess suppleanter afgingo dels genom

andra uppdrag och dels genom aftlyttning från orten.

Då treårsperioden utgick med berättelseåret, måste nya val på hösten

företagas för kommande tre år 1908— 19 10 och då ordföranden, friherre

och kommendör Chr. Rappe undanbedt sig omval, förordnade Kungl.

Maj:t därtill förre ledamoten i styrelsen, öfversten och kommendören

C. G. Hult på Staby och utsåg hushållningssällskapet till ledamot efter

öfverste Hult, domänintendenten W. Liedholm på Sundtorp, med majo-

ren och riddaren Fr. Mannerskantz på Wärnanäs till suppleant.

Landstinget omvalde riksdagsmannen m. m. P. O. Lundeli på Ebbe

torp till ledamot för samma tid, med landtbrukaren Viktor Nilsson

Äby till suppleant.

Till sakkunnigt biträde och sekreterare i styrelsen antogs förutva-

rande länsjägmästaren och sekreteraren A. F. Berzelius.

Såsom föregående år har styrelsen, i afsikt att befordra och väcka

intresset för skogsvård å enskildes skogar, genom kungörelser i ortens
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tidningar två gånger i veckan från januari till 15 april och genom anslag

på lämpliga ställen i landstingsområdets socknar meddelat allmänheten,

att denna ägde att kostnadsfritt erhålla råd och upplysningar angående

skogsvården och dess enskildheter af länsjägmästaren under trenne dagar

på hvarje egendom, samt likaledes afgiftsfritt i tre dagar erhålla biträde

af läns- och häradsskogvaktare för utsättande af fröträd, utförande af

gallringar i ungskog m. m., samt af dessa och styrelsens antagna plan-

törer erhålla biträde för undervisning i skogskultur såsom ledning vid

sådd af skogsfrö och utsättande af plantor. Rekvirent är dock skyldig

att hålla husrum och kost under förrättningen, samt skjuts till och från

närmaste järnvägs, ångbåts eller skjutsstation.

Biträde utöfver tre dagar kan hvar och en erhålla genom ansökan,

ifall den vinner styrelsens godkännande, men ersattes då till styrelsen

3 kronor pr dag för länsjägmästaren och i : 50 pr dag för skogvaktare

och plantörer. Uppå sålunda inkomna 1 7 1 godkända ansökningar ut-

såddes under året på Öland och fastlandet 219 kg. frö och utsattes

539.332 st. plantor enUgt nedanstående specificering:

På fastlandet utsådt skogsfrö.

107,4 kg. tall, 70,5 kg. gran och 5 kg. ekollon i skogsmark

6 » » » » »I kg. ekollon o. 0,5 kg. svarttall i plantskola.

På Öland,

6 kg. tall, 0,7 kg. gran, 1,5 kg. svarttall i skogsmark

14,5 >^ > 5 > > I > > I kg. bergtall i plantskolor.

Utplanteradt på fastlandet.

78,800 tall, 2,000 gran, 4,000 svarttall, 6,232 bergtall.

Nyplantering med biträde af plantor

1,000 > 2,500 » Hjälpkultur » >

2,000 5 utan plantörsbiträde.

Utplantering på Öla?id.

Nyplantering 235,000 tall, 18,000 gran, 21,400 berg- och svarttall och

5,000 diverse löfträd med biträde af plantor.

Hjälpplantering 87,500 tall, 2,480 gran, 19,600 berg- och svarttall och

5,050 diverse löfträd med biträde af plantor.

Nyplantering 67,300 tall, 3,800 gran, 6,000 berg- och svarttall och 1,750

diverse löfträd utan plantörsbiträde.

Med beräkning af 1,7 kg. frö eller 10,000 plantor pr hektar, anses

att omkring 160 hektar skogsodlats och 3,5 har genom hjälpkultur för-
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bätttrats på fastlandet samt att omkring 41 hektar skogsodlats och 114

har genom hjälpkultur förbättrats på Öland.

Vid dessa kulturer lämnade skogsvårdsstyrelsen såväl frö, som plan-

tor utan ersättning.
,

Rekvirenternas antal utgjorde:

på fastlandet 41 st. med inalles 8/). plantorsdagar

och 7 » utan plantörsbiträde;

på Öland 91 » med inalles 143 plantorsdagar

och 32 » utan anlitande af plantor.

För spridande af lämplig skogslitteratur utdelades 300 exemplar,

hvardera om 4 häften af Föreningens för Skogsvård folkskrifter, samt

dessutom broschyrer rörande den nya lagens tillämpning.

Råd och upplysningar i enlighet med godkända ansökningar, grun-

dade på förut åberopade kungörelser, hafva af länsjägmästaren medde-

lats på 12 skilda platser uti 19 dagar, samt dessutom dels vid resor inom

landstingsområdets socknar på skogs- och afverkningsundersökningar,

dels på ämbetsrummet, där i synnerhet antalet besökande är stort om
lördagsförmiddagarna.

Uti juli månad hade styrelsen genom annonsering erbjudit folkskollä-

rare inom landstingsområdet fri resa och 10 kronor hvardera till uppehållet

i Kalmar om de ville deltaga usi en fyra dagars kurs uti skogskultur.

Vid ansökstidens utgång hade 17 stycken folkskollärare från Öland

och fastlandet anmält sig och alla visade synnerligen stort intresse vid

undervisningen, som leddes af länsjägmästaren med två dagars föreläs-

ning i ämnet och två dagars praktiska öfningar, jämte förevisande af

Kalmar stad under de sista 15 åren utförda planteringar, som nu visa

vackra resultat af 15-årigt arbete och lämpa sig väl för att visa kultur-

fält inom större delen af första åldersklassens åldrar.

Under juli, augusti, september och oktober utfördes af länsskog-

vaktaren och häradsskogvaktarna under länsjägmästarens ledning rekog-

nosceringar af skogstillgången inom Fogelfors och Fagerhult socknar af

Handbörds härad, Bäckebo socken af Norra Möre och Karlslunda,

Oskar, Mortorp samt Halltorps socknar af Södra Möre härader, med
resultat att inom dessa socknar hafva byamännens skogstillgång sålunda

uppskattats, att af 218 undersökta byområden med en ytvidd af 86,287

hektar hafva 179 byar skog öfverstigande husbehofvet, 28 byar skog

endast för husbehof och 1 1 byar så godt som sakna skog.
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Synnerligen god skogstillgång finnes å 3 g mantal Branthult i Kråks-

måla socken, å ett mantal Fribäck i Fagerhult och å kapten Ekströmers

hemman i Fogelfors socken samt på 2:ne hemman i Runtorp by af

Mortorp socken, äfvensom å major Mannerskantz hemman till Wärnanäs,

På de undersökta byområdena finnas 2,976 hektar gamla kalmarker före

1905 och 810 har sådana, afverkade efter nämnda år.

Inalles äro 825 hemmansdelar undersökta. För att möjliggöra en

någorlunda fullständig kännedom om de talrika afverkningarna inom

fastlandssocknarna och skyndsamt kunna ingripa där så påfordras, har

skogsvårdsstyrelsen från och med den i juli antagit fyra väl aflö-

nade häradsskogvaktare, mellan hvilka socknarna uppdelats på lämpli-

gaste sätt uti bevakningstrakter eller distrikt, men lika mycket för att

lättare kunna tillgodose allmänhetens behof af biträde vid skogskulturer

och hvarjehanda skogsvårdsätgärder, hvilka arbeten för hvarje år här-

efter komma att allt mer ökas och taga dess tid i anspråk, på samma
gång de komma att fordra mycken omtanka och vakenhet hos styrelsens

tjänsteman och samtliga biträden, sedan allt flera af de under tillända-

gångna första treårsperioden af skogsvårdsstyrelsens verksamhet äfven-

tyrade skogsmarker komma i tur att enligt lämnade förbindelser åter-

odlas efter föregående markberedning.

Af under året hållna undersökningar på afverkningshyggen hafva

3:ne stycken föranledt syn i enlighet med § 2 skogslagen, med afverk-

ningsförbud för tvenne hemman i Kråksmåla socken och då öfverens-

kommelse därefter i enlighet med § 3 samma förordning ej kunnat träffas,

måste målen anhängiggöras vid vederbörande häradsrätt.

För under år 1906 hållna sådana syner å tvenne hemman i St.

Sigfrids socken, har under berättelseåret tvisten afgjorts vid domstol till

förmån för skogsvårdsstyrelsen med tilldömd ersättning för alla kost-

nader i målen.

Länsjägmästarens expedition är dagligen öppen för besökande då

resor icke hindra, men då länsskogvaktaren i allmänhet då är därstädes

sysselsatt, kunna besökande jämväl vid sådana tillfällen få sina ärenden

uträttade.

Skogsvårdsstyrelsens tjänste- och tillsyningsmän.

Hos skogsvårdsstyrelsen äro anställda en länsjägmästare, som tillika

är sekreterare, en kassör och räkenskapsförare, en länsskogvaktare, som
tjänstgör vid expeditionen, då resor ej hindra, fyra häradsskogvaktare

och 2:ne ordinarie plantörer, samt vid behof 2:ne sådana, med endast

dagarfvode, vid trängande planteringsgöromål.
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Länsjägmästarens rese- och förrättningsdagar uppgå under året till

89. med besök på 78 ställen.

Länsskogvaktarens d:o till 224 dagar på 194 ställen.

De fyra häradsskogvaktarnas d:o tillsammans från den i juli till

396 dagar på 191 ställen.

Plantörernas verksamhet omfattar 256 dagar på 98 ställen.

Skogsvårdsstyrelsens sammanträden voro under året endast 3:ne,

däraf 2 ordinarie, som höUos på expeditionslokalen i Kalmar.

Ingående diariserade skrifvelser voro 220 stycken och utgående ex-

peditioner 170, förutom 80 brefkort och kopieboksmeddelanden.

Skogsvårdsstyrelsens affärer hafva förmedlats af Bankaktiebolaget

Södra Sveriges kontor i Kalmar, i form af depositions, giro- och spar-

kasseräkningar, samt sparkasseräkning uti Smålands Enskilda bank.

Slutligen anser sig skogsvårdsstyrelsen böra här omförmäla, att sak-

naden af suppleant för ordföranden i styrelsen allt som oftast gjort sig

kännbar, i synnerhet under den tid ordföranden bevistar riksdagen, och

att, vid inträffande sjukdomsförfall för ordföranden, bristen af suppleant

kan blifva så verkande, att styrelsen icke blifver beslutmässig och såle-

des icke ens kan sammankomma för lagenlig behandling af kommande
ärenden.

Kalmar den 16 april 1908.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

C. G. Hult
Ordförande.

P. O. Lunden. Fr. Mannerskantz.

A. F. BerzeHus.



157

Inkomst- och utgiftskonto för år 1907.

Inkomster:

Behållning från år 1906.

Kontant Kr. 14,611: 73

Innestående hos sekreteraren -. » 150; —
Inventarier » 278: 30 j^ 15,040:

Statsanslag » 3,5oO- —
Anslag af landsting och hushållningssällskap » 1,000: —
Skogsvärdsafgifter » 18,819: 50

Sekreteraren redovisat förskott till skogskulturkurs » 300: —
Upplupna räntor » S56: 01

Summa kr. 39,515: 54

Utgifter:

Aflöningar Kr. 5,925: —
Resekostnader och rekognosceringar s 2,490: 04

Revisionskostnader » 60: —
Kontorshyra » 530: —
Skrifmaterialier » 13: 75

Telefonafgift, samtal och telegram » 130: oS

Tidningar, tidskrifter, böcker och broschyrer » 196: —
Annons- och tryckningskostnader •. * 506: 46

Förskotterade utgifter i rättegångsärenden » 319: 51

Afskrifning å inventarier » 19: 24

Diverse utgifter och tillfälliga räkningar » 357^ 3c

Skogsodlingskostnader » 4,860: 16

Behållning till år 1908.

Kontant å deposition och sparkasse-

räkningar Kr. 23,592: 44

D:o hos sekreteraren för tillfälliga

utgifter » 150: —
Inventarier • " 3^5: 5^ » 24.10S: — ^ -9.511;: :;4

Summa kr. 39.515: 54
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Inkomst= och utgiftsstat år 1908

för

Skogsvårdsstyrelsen inom Kalmar läns södra landstingsområde.

Beräknade inkomster:

Behållning från år 1907 Kr. 23,000: —
Beräknade skogsvårdsafgifter vid fördelningen den ''/is I9°7 * 10,000: — j^j. -^tqoo-

Beräknade skogsvårdsafgifter 1908 » 16,000: —
Statsanslag till skogsvårdsstyrelsen Kr. 2,900: —
Anslag från landstinget för skogsodlingens främjande » 400: — » -• -oo-

Summa kr. 52,300: —

Beräknade utgifter:

Aflöningar till jägmästare och sekreterare, kassör, länsskog-

vaktare, fyra häradsskogvaktare och 2:ne plantörer... Kr. 8,020: —
Traktamentsersättningar och resor för:

styrelsen » 500: —
revisorerna » 100: —
länsjägmästaren » 1 ,

50O: —
skogsvårdskommittéledamöter » 500: —
länsskogvaktaren » i,ooo: —
häradsskogvaktarna > 2,000: —
tre plantörer » 450: —

Hyran för ämbetslokalen » 530: —
Telefonafgift, telegram och telefonsamtal > 100: —
Biträde 2 månader med expeditionen under kulturtiden... » 150: —
Inköp af plantor, skogsfrö, samt skogskulturer » 6,000: —
Plantskolor » 500: —
Prenumerationsafgift, annonser och tryckningskostnad » 600: —
Inköp af instrument och redskap för undersökningar, sådd

och plantering ;> 500: —
Diverse utgifter » 850: —
Behållning till är 1909 » 29,000: — j^j.. ^2 "00:

Summa kr. 52,300: —

Kalmar den 16 april 1908.

C. G. Hult.

P. O. Lundell. Fr. Mannerskantz.

A. F. BerzeHus.
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Undertecknade, förordnade att granska Skogsvårdsstyrelsens i Kalmar

Södra landstingsområde redovisning för dess förvaltning under är 1907,

få efter fullgjordt uppdrag afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster:

Behållning från år 1906:

Sekreterarens förskott Kr. 150: —
Kontant å deposition och giroräkning -> 14,611: 73

Inventarier > 278: 30 Kr. 15,040: 03

Statsanslag ^ 3.5°°: —
Anslag af landsting och hushållningssällskap » 1,000: —
Skogsvårdsafgifter » 18,819: 50

Sekreteraren redovisat förskott till skogskulturkurs 300: —
Räntevinst S56: 01

Summa kr. 39,51 5- 54

Utgifter:

Aflöningar Kr. 5925: —
Skogsodlingskostnader > 4,860: 16

Revisions- och resekostnader > 2,550: 04

Hyra för kontorslokal » 530: —
Telefonafgifter, telegram och skrifmaterialier » 143: 83

Tidningar, tidskrifter och böcker > 196: —
Annons- och tr)'ckningskostnader s 506: 46

Förskotterade rättegångskostnader > 319: 51

Diverse utgifter ^ 357: 30

Afskrifming å inventarier » 19: 24

Behållning till år 1908:

Kontant å deposition o. sparkasseräkning Kr. 23,592: ^
Sekreterarens förskott » 1 5°: —
Inventarier » 365: 5^ , 24,108: - Kr. 39,515: 54

Summa kr. 39,515: 54

Skogsvärdsstyrelsens protokoller och redovisning med vid den se-

nare fogade verifikationer hafva vi granskat, och då vi icke funnit något

att anmärka få vi tillstyrka full ansvarsfrihet för 1907 års förvaltning.

Kalmar den 20 maj 190S.

jR. Bergman. O. Trägårdh. G. A. Kindberg.
Af Kungl. Mai:t furordn. revisor. Hushållningssällskapets ombud. Landstingets ombud.





Berättelse

angående de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

inom Gäfleborgs län samt Gäfleborgs läns skogsvårds-

styrelses verksamhet under år 1907.

Ehuru det ej kan förnekas, att de tre senast gångna åren medfört

afsevärda förändringar till det bättre med afseende på det sätt, hvarpå

skogarna inom Gäfleborgs län skötas, kan det dock lika litet förnekas,

att en betydlig misshushållning med skogskapitalet fortfarande äger rum.

Denna misshushållning yttrar sig på åtskilliga sätt men framför allt däruti,

att alldeles för unga skogsbestånd afverkas utan att denna afverkning

lämnar så stor valuta, att den direkta och indirekta skadan däraf motväges.

Endast för några få tiotal af år sedan hade det s. k. småvirket

knappast något värde alls inom vårt län, men detta förhållande har un-

der de senare åren väsentligen ändrats och en betydlig prisstegring ägt

rum. Denna prisstegring daterar sig från den tid, då man började för-

ädla småvirket till spärrar och pitprops, framför allt det förstnämnda,

och under de lo ä 15 sista åren hafva oerhörda kvantiteter ungträd ut-

skeppats, sedan de upparbetats till egyptiska, franska, tyska och engelska

spärrar. I samma mån som efterfrågan på smäckert virke ökades, steg

naturligtvis äfven värdet å ungskogarna, hvilka voro de för ändamålet mest

tjänliga. Då därtill kommer, att »småskog) under senare åren erhållit

stark efterfrågan äfven till pappersmasseved, samtidigt med att efterfrå-

gan å timmer stigit betydligt, får man icke allt för mycket förvåna sig

öfver, att skogarna inom länet hastigt decimerats. Hvad särskildt det

gångna året beträffar, så har det framför alla andra utmärkt sig för höga

virkespriser å timmer och på grund däraf också för stora afverkningar.

Däremot har sparrafverkningen betydligt inskränkts till följd af mindre

goda konjunkturer under de senaste tvenne åren. Emellertid torde äfven

den nya skogslagen af den 24 juli 1905 i icke ringa mån hafva bidragit

till denna inskränkning. Denna lag föreskrifver nämligen, att hygges-

rensningar och skogskulturer skola där sä erfordas, företagas efter af-

verkningar. Ju yngre de skogsbestånd äro, som afverkas, desto dyrba-

Skegsvardsföreningens Tidskrift, jqoS. Bilaga i.
j I
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rare blifva i regel de därpå följande hyggesrensningarna, hvilka i sin tur

nästan alltid måste medföra skogskulturer, enär det visat sig, att själf-

återväxt knappast kan påräknas efter sparrafverkningar. Emedan vinsten

på spärrarna är tämligen ringa, tål affären med dem ej stora afdrag, om
den skall bära sig. Det är därför som sämre konjunkturer i förening

med de ökade pålagor nya skogslagen medför hafva inskränkt sparraf-

verkningarna.

Om sparrafverkningen således väsentligen förminskats, så har den

likväl icke helt och hållet upphört. Den fortgår hufvudsakUgen inom

nordöstra delarna inom länet, men det visar sig, att man numera söker

gå tillväga på ett helt annat sätt än förut. Det är nämligen icke alls

ovanligt, att sparrämnena uttagas blott på försumpade marker eller också

att sparrafverkning företages endast i gallringssyfte, något som aldrig

eller endast i ytterst sällsynta undantagsfall ägde rum före den omtalade

skogslagens tillkomst. Och när sparrafverkningen skötes på detta sätt,

är det naturligtvis ingenting annat än godt att säga om den.

Hvad trämasseved beträffar, så har den i stort sedt vunnit efter-

frågan mest inom västra och södra Hälsingland samt inom Gästrikland.

Detta virkesslag står något högre i pris än sparrskog och kan därför

afverkas på mindre välbelägna skogar samt flottas. Afverkningen af

trämasseved är därför mera spridd; den företages äfven i skogar, som

ligga aflägset, och framför allt är att märka, att denna afverkning före-

tages med god förtjänst i gamla uthuggna granskogar, där numera en-

dast lämningar i form af öfverårig och frånvuxen skog finnas kvar. Att

tillvaratagandet af för vidare utveckling oduglig skog är tillåtet och syn-

nerligen önskvärdt, ligger i öppen dag.

Helt annat blir förhållandet, när afverkningen af trämasseved förlägges

till ungskogarna. Där så sker — och de ställena inom länet äro icke

få — medför naturligtvis afverkningen af trämasseved precis samma vådor

för vårt skogskapital som där ungskogarna användas till spärrar och props.

Att skogarna inom Gäfleborgs län i stort sedt anlitas ofantligt härdt

är en sanning, som hvem som helst kan se. Men då vi sakna noggranna

uppgifter på skogstillgångarna, är det mycket svårt, för att icke säga

omöjligt, att leda i bevis att öfverafverkning sker eller i hvilken grad

sådan äger rum. För den, som har tillfälle att iakttaga afverkningarna,

såväl deras storlek som sättet för deras bedrifvande, är det emellertid

alldeles tydligt, att en mycket stor öfverafverkning sker, hvilken inom jäm-

förelsevis få år med all säkerhet kommer att medföra ytterst svåra följder.

Däremot har ren skogssköfling blifvit mer och mer sällsynt efter år

1905, emedan man numera vid de allra flesta afverkningar söker ordna

så, att själfföryngring skall kunna erhållas.
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Där så ej sker hafva skogsvårdsstyrelsens tjänste- och tillsynings-

män med till buds stående medel sökt att få förhållandena ändrade, och

ha deras bemödanden oftast mötts med förståelse.

Att skogslagen af 1903 därför haft en god inverkan på hushåll-

ningen med de enskilda skogarne inom Gäfleborgs län är otvifvelaktigt.

Tid och ihärdigt arbete erfordras dock ännu, innan man kommer därhän,

att man kan konstatera ett varaktigt godt resultat i skogshushållningen.

Spridande af kunskap inom alla de områden, som höra till skogshus-

hållningen, är ett oeftergifligt villkor att bättre och bestående resultat

skola erhållas. Men här fordras ej blott kunskap om skogsskötsel och

dylikt. Nej, här kräfves ock en allmännare och allvarligare känsla af

våra skyldigheter gent emot kommande släkten och en starkare kärlek

till det stora gemensamma fäderneslandet, hvars tillgångar måste använ-

das under stark ansvars- och pliktkänsla.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet under år 1907.

Skogsvårdsstyrelsen, under ledning af sin ordförande nuvarande

statsrådet och chefen för civildepartementet m. m. grefve Hugo Hamilton,

åtloljd af undertecknad samt en del för skogsvården inom länet intresse-

rade personer, har under sommaren företagit en inspektionsresa inom

norra och västra Hälsingland. Under denna resa besöktes olika skogs-

trakter såväl sådana, där afverkningen en eller flere gånger med längre

eller kortare mellantider företagits, som äfven kalafverkade och skogs-

kultiverade hyggen och gallrade skogsbestånd.

Denna resa gaf uppslag till åtskilliga diskussioner om skogsvården

och framför allt till ett beslut om kraftigare anslag till skogsskötselns

bästa.

Under april månad hölls under styrelsens ordförandes ledning ett

sammanträde i Gäfle med ordförandena i skogsvårdskommittéerna, hvilka

voro sammankallade för öfverläggning angående en del viktiga frågor

rörande skogsvården. Vid detta sammanträde åtogo sig skogsvårdskom-

mitterade en del nya uppdrag, ägnade att förbättra skogsvården, under-

lätta skogsvårdsstyrelsens arbeten samt om möjligt göra den nya skogs-

lagen mera effektiv.

Råd och anvisningar angående skogarnas skötsel.

Skogsvårdsstyrelsen, hvilken såväl under sina inspektionsresor genom
länet som äfven vid andra lämpliga tillfällen sökt vinna erfarenhet om
orsaken till våra skogars minskade afkastningsförmåga, har trott sig finna
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den ligga framför allt uti den planlöshet, hvarmed afverkningarna töre-

tagas. Därför har styrelsen ställt först på sitt program »Meddelanden

af råd och anvisningar huru skogar böra skötas samt huru afverkningar

böra förläggas och utföras». Dessa råd afse i första hand att gifva un-

dervisning åt den skogägande allmänheten, hvilken saknar tillgång till

skogligt bildadt biträde.

Sådana råd hafva under året lämnats dels kostnadsfritt, dels efter

erläggande af afgift-

De kostnadsfria råden angående skogarnas skötsel i allmänhet och

omfattande sålunda markberedning, skogskulturer, gallringar m. m. hafva

meddelats af länsskogvaktarna under tiden från skogskulturernas afslu-

tande — eller tiden från midsommar — till de första dagarna i sep-

tember och omfattar sålunda en tid af något öfver två månader. De

voro afsedda för s. k. mindre skogsägare och voro anordnade i enlighet

med hvad som därom är meddeladt i 1906 års berättelse. Skogvaktarna

hade därför order att framför andra besöka sådana skogsägare, hvilka

man hade sicr bekant voro i behof af undervisning i ett eller annat af-

seende, men som af vissa skäl ej ville begära råd hos styrelsen. Sådana

skogsägare skulle förmås att följa med ut pä sin skog, och där hade

skogvaktaren till uppgift att påpeka rådande missförhållanden samt så

godt i hans förmåga stode göra klart för ägaren, huru dessa bäst skulle

kunna afhjälpas samt de goda följder detta skulle medföra.

De skogsägare, som önskade skogvaktarnas biträde, blefvo natur-

ligtvis äfven besökta. Ordern till skogvaktarna lydde att alla, hvem

som än besöktes, skulle undervisas ute å sin skog, så att hvar och en,

så långt man hann, skulle få någon aning om hvad hans skog erfordrade

i skötsel och omtanka.

De skogar, som under denna tid besöktes af länsskogvaktarna, upp-

gingo till sammanlagdt 137 st. Visserligen kan antalet besökta skogar

möjligen synas litet, men om man betänker, att denna undervisning be-

drefs under landtmannens brådaste tid och att de besökta ej alltid voro

de för undervisning mest mottagliga samt att upplysningsarbetet därför

var tungt, så måste man nog medgifva, att resultatet af detta första

försök i den riktningen var fullt tillfredsställande.

Skogvaktarnas tid under höstmånaderna var reserverad för sådana

skogsägare och virkesuppköpare, hvilka önskade råd och upplysningar

angående afverkningen af de skogar, som voro ämnade för skörd under

vintern 1907— 1908.

Det har nämligen ofta visat sig, att den säljande och köpande all-

mänheten först omedelbart före en skogsaffars uppgörande kommit att

tänka på efter hvilka grunder affären bör uppgöras med tanke fäst på



i65

lagens föreskrifter. Hösten är därför den tid, som mer än någon annan

tager styrelsens tjänste- och tillsyningsmän i anspråk för råd och anvis-

ningar huru afverkningar böra utföras för att vara i lag tillåtna. Dessa

råd och anvisningar erhållas endast efter till styrelsen först ingifven an-

sökning samt är belagd med ersättningsskyldighet för den sökande och

hafva i enlighet med dessa bestämmelser afgifvits sådana för loi st. sko-

gar, hvilka utgjorts med 1301 , förrättningsdagar.

Skogskulturer. Under åren 1905 och 1906 har skogsvårdsstyrelsen

beviljat bidrag till skogsfrösådder å högst 5— 10 hektar å mark, som

afverkats före 1905, och har bidraget bestått af fritt frö, fri ledning un-

der kulturarbetet samt bidrag för arbetets utförande med intill 8 kr. per

hektar besådd mark. För hyggesrensning kunde dessutom markägaren

tillerkännas viss del af utlagda kostnader.

Som dessa skogskulturer, om man får sluta sig till resultatet af förut

inom länet på enahanda villkor verkställda skogsfrösådder, ej torde lämna

det goda resultat, som man borde kunna vänta, och en af de mest bi-

dragande orsakerna därtill ligger uti bristande tillsyn och skötsel af kultur-

fälten, har styrelsen för att i möjligaste grad athjälpa detta tänkt sig att

under 50 år arrendera den mark, hvarå styrelsen nedlägger större kost-

nad för skogskulturer. Genom sådana arrendekontrakt förbinder sig

markägaren att icke beta kulturfälten under arrendetiden samt att under

samma tid ej företaga andra huggningar å det arrenderade området än

hvad styrelsen tillåter. Styrelsen bekostar behöfliga kulturarbeten å de

arrenderade områdena samt sköter plantbeståndet och ungskogen under

arrendetiden. På sådant sätt förenar styrelsen verklig skogsskötsel med
skogskultur och hoppas den att på så sätt kunna öfverlämna goda mönster-

bestånd till markägarna. Att dessa arrenden därför komma att fa stor

betydelse i framtiden och icke minst för kommande undervisning i hit-

hörande ämnen anses för gifvet.

Kontraktet intecknas för arrendetiden.

Sådana arrenden kunna uppgöras med hvem som helst, men sty-

relsens afsikt är, att de böra uppgöras för större sammanhängande kal-

marker, där ett flertal hemmansägares närgränsande skogar under gångna

tider blifvit så hårdt afverkade, att de ej utan skogskulturer kunna tänkas

åter blifva skogbärande inom den närmaste framtiden. De skogar, som

framför andra synas styrelsen lämpliga för detta ändamål, äro afverkade

vallskogar, skogsbrännor m. fl.

Under 1907 äro trenne arrendekontrakt uppgjorda om ungefär sam-

manlagdt 100 hektar skogsmark. Denna areal är fördelad på tre kultur-

talt inom Jerfsö, Harmångers och Jättendals socknar. Fälten äro in-

stängda och besådda.
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Samtidigt med dessa arrenden af kalmarker bidrager styrelsen till

främjande af skogskultur å sådana skogar, där arrenden ej kunna eller

hafva kunnat åstadkommas, genom att utlämna barrträdsfrö, däraf hälften

tall och hälften gran till halfva dess verkliga kostnad. Fri skogsplantör

erhålles också, hvilken leder och ordnar skogskulturerna.

För att ytterligare stödja sådana kulturer, som här närmast förut

afses och på samma gång göra ytterligare bidrag beroende af den skötsel

och den vård dessa kulturer ägnas, har styrelsen beslutat att förslag skall

upprättas i sådan riktning samt fortast möjligt föreläggas styrelsen. Ett

sådant förslag har också under året upprättats. Dess antagande är

uppskjutet till styrelsens första sammanträde under år 1908.

Skogsvårdsstyrelsens samtliga kostnader för dess skogskulturer framgå

af medföljande räkenskaper.

Planteringsdagar för skolbarn voro under våren anordnade för 9 st.

skolor, för hvilka skolråden förklarat sig villiga att med vissa förpliktel-

ser införa sådana. Själfva skogskulturarbetet, bestående af sådd af barr-

trädsfrö, föregicks af ett kort föredrag om skogen och dess betydelse,

särskildt afpassadt för åhörarnas fattningsgåfva. De undervisade barnens

antal uppgick till 261 stycken.

Bidrag till bäckrensningar och torrläggning af försumpade skogs-

marker. I kungörelse af 1906 meddelade skogsvårdsstyrelsen att bidrag

beviljades till bäckrensning och afdikning af försumpad skogsmark med
intill 500/ af uppgjordt kostnadsförslag, dock högst 500 kronor.

Under år 1906 voro 80 st. ansökningar rörande torrläggning af för-

sumpade skogsmarker inkomna till styrelsen och af dessa blefvo 60 st.

handlagda å marken. Fullständiga afdikningsplaner blefvo för samtliga dessa

undersökta skogsmarker uppgjorda och tillsända vederbörande markägare.

Ar 1907 var dock ett för dikning och bäckrensning synnerligt olämpligt-

år, emedan det oupphörliga regnandet höll kärr och myrar ständigt un-

der vatten. Tillgång på arbetskraft var därtill den minsta möjliga, hvar-

för endast ett fåtal af de undersökta områdena blefvo afdikade.

Bäckrensningar utfördes å 2 ställen och den sammanlagda längden

af dessa rensade bäckar uppgick till 2,061 meter.

Afdikningar utfördes å 29 ställen. Den sammanlagda längden at

dikena utgör 40,173 meter.

Hela kostnaden för såväl bäckrensningar som afdikningar var be-

räknad till 12,590 kronor 8 öre, och har styrelsen bidragit med 6,293

kr. 12 öre.

Den mark, som beräknats blifva berörd af dessa bäckrensningar och

afdikningar, har approximativt beräknats till 1,000 har.

91 st. ansökningar om bäckrensningar och afdikningar hafva under
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året inkommit. Såväl dessa som de från igo6 balanserade 20 st. hafva

under året handlagts ute å marken och plan för desamma upprättats.

Kolareskola. I enlighet med styrelsens fattade beslut afhölls under

september och oktober månader en kolareskola vid Finnstugan intill Voxna

station i Voxna socken af västra Hälsingland. Ur den för denna skola

särskildt affattade berättelsen må anföras:

Vid ansökningstidens utgång hade 30 st. ansökningar inkommit.

Af dessa voro 19 st. från Gäfleborgs län, 5 st. från Jämtlands län, i från

Värmlands län, 2 st. från Uppsala län, i från Älfsborgs län, i från

Östergötlands län samt 3 st. från Norrbottens län. Emedan plats kunde

beredas dem, antogos de allesammans till lärlingar.

De ig st., som voro från Gäfleborgs län, erhöllo hvardera ett stipen-

dium af 75 kronor. De öfriga 11 st., hvilka voro från andra län, er-

höllo intet stipendium, utan bekostade själfva sitt uppehälle under kursen.

Undervisning" och bostad voro fria för alla. Lärokursen tog sin början

den 4 september och afslutades den 4 november med offentlig examen.

Undervisningen meddelades dels praktiskt, i det att 10 st. milor af

skilda modeller inrestes, kolades och utrefvos, dels teoretiskt.

De olika modeller, efter hvilka milorna kolade, den vedmassa och

kolningstid, som användes, likasom det kolutbyte, som erhölls m. m., ses

af efterföljande tablå.

Den teoretiska undervisningen meddelades under tiden från den 18

september till skolans slut med i—3 timmars lektion om dagen. Dessa

lektioner voro i allmänhet förlagda till efter kl. 5 e. m. Rond gjordes

morgon och afton, därvid milornas gång och skötsel förklarades.

Kolningen var förlagd till tvenne ställen a) kolningen å kolgården

å stranden af Voxna älf och b) kolningen i skogen. A det förra stäl-

let kolades de 7 första milorna i följande tablå och i skogen de 3 sista.

Veden till de 7 första milorna utgjordes af mycket sur starkt rötskadad

flottad ved af torrtall och till de senare af gallrad ved.

Lärlingarna bildade ett gemensamt matlag. Kosthållet, inberäknadt

aflöning åt en hushållerska och en jungfru, uppgick till 1 kr. 2 öre per

dag och person.

Såsom lärare tjänstgjorde undertecknad med biträde af kronojägaren

Emil Sandberg från Fogelsjö såsom underlärare.

Plantörskurs har under året i öfverensstämmelse med styrelsens

därom fattade beslut afhållits under en tid af 3 veckor. Den var för-

lagd till Voxna under tiden den 15 september— 6 oktober och omfattade

en mindre kurs i sådd och plantering af våra skogsträd tall och gran.

Förutom dessa skogskulturer, hvilka verkställdes efter olika brukliga me-

toder på olika jordmån, undervisades lärlingarna något äfven i bestånds-



1 68

Tablå öfver kolningen vid Qäfleborgs

Milans n:r

Milans omkrets

i meter

a.<.' S- <.

Vedmassa i kbm. löst mått

C ?=;

o:
]

f» &- ^
I

e-l

Summa

kbm.

M

tändes slog

I. Österby liggmila

II. Vanlig liggmila

il

'I

III. Östgötamila i 24,50! 29,75

IV. Östgötamila.

V. Värmlandsmila...

VI. Värmlandsmila...

VII. \'ärmlandsmila...

VIII. Östgötamila i

skogen

25,50 30,50

26,20 "JO. 50

35

35

34>8o

IX. Värmlandsmila i

skogen

X. \'ärmlandsmila i

skogen

25^30 30 34i7o

21 125,50130

18,-1

21,30

23,00 29,40

24,75 28

I

I

1 20, So 24.50 2S

3 m. I 2, So 197,25 I 0,30
I

2

87,63 'V9 kl- " f- "i.j

95.94

207,55

*/., kl. II f. m.

«/g kl. 3 e. m.'",., kl. lof. ra

2 ggr

3 m. 2,80
i

207,28 8,50 1,70 217,48 I ",:, kl. 3 e. m

3 m. i 2,80 207,28 1,47 i' 208,75 ^Vg kl. 3 e. m.

3 m. ' 2,80 200,54 1,68 202,22 • '*/g kl. I e.

3 m. 2, So 144,89 1,36! 146,25

3 m. 2,70 122,73
I

5,25 1,08 129,06

3 m. 2,70 131,61 ! 1,34 132,95

2,70 128,97

1". 16 S

20 ggr

V. kl. 3 e. m.

-7,4 kl. 2 e. m,

% kl. II f. m.' -'•
,, I gäng

1,09 130,06 '-'';' t, kl. I em.

Summa 1.557,89

vård. De af kolareskolans lärlingar, som det önskade, och som voro

fria från vakter vid milorna, ägde ock rätt att närvara vid alla de lektioner,

som höUos i skogsvård. De flesta lektionerna höllos ute i skogsbestån-

den och å marken och fortgingo från ett par timmar till hela förmid-

dagarna.

De ordinarie lärlingarnas antal uppgick till 22 st.

Såsom lärare tjänstgjorde undertecknad med biträde af länsskog-

vaktaren K. Lilja i egenskap af plantor.

Froklängningsstuga är under hösten uppförd vid Sunnerstaholms

hållplats å Dala—Hälsinglands järnväg ungefär 5 km. från Bollnäs järn-

'lu 10
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läns kolareskola vid Voxna 1907.

1 a n

tvlUl: gick ned refs

Antal

kol-

nings-

dygn

Kolutbyte i stigar

å 20 hl.

vid at er-

r hållna

brän-
ning der

Summa

stigar
]

Kolut-

bytets

storlek

i % af

ved-

massan

A n t e c k n i n

t.
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verkställda under året, synats af länsskogvaktarna. Med undantag af en,

som ej ens är påbörjad, voro de samtliga utförda. I några fall voro

marbuskarna kvarlämnade under förhoppning, att de skulle godkännas

såsom återväxt. Sedan detta afvisats och orsakerna därtill förklarats,

erhöUo de skyldiga tiden uppskjuten med slutrensningen under det villkor,

att någon förskjutning i tiden för skogskulturerna ej uppstode.

Förbindelser afsedda att på frivillighetens väg betrygga erforderliga

skogsvårdsåtgärder hafva utfärdats i 31 fall.

Syner i enlighet med § 2 af skogslagen. På grund af styrelsens

sträfvan att så vidt möjligt genom sina tjänste- och tillsyningsmän

ingripa redan vid början af en afverkning för att söka förmå afverkare

och markägare att förlägga afverkningarna på sådant sätt, att genom de-

samma skogens återväxt ej äfventyras och befolkningens i stort sedt

beredvillighet att ställa sig gifna föreskrifter till efterrättelse, äro syner-

nas antal, om de jämföras med afverkningarna, ett fåtal. Sådana syner

äro hållna i 24 fall.

Ofverenskommelser . Styrelsens godkännande af de öfverenskommel-

ser, hvilka träffats med anledning af ofvannämnda hållna syner, är upp-

skjutet till första sammanträdet under år 1908.

Rättegångar anhängiggjorda på grund a/ § j af lagen angående

vård af enskildas skogar hafva under året afslutats i 3 fall och påbörjats

i 3 fall. 2 st. rättegångar äro uppskjutna till 1908. I samtliga afslutade

mål hafva afverkare och markägare dömts såväl att inom viss tid utföra

de erforderliga skogsåtgärderna som äfven utbetala kostnaderna för syner

och rättegångar.

Skogsvårdsstyrelsens tjänste- och tillsyningsmän hafva under året

varit desamma som under 1906. Styrelsen beslutade dock på sitt de-

cembersammanträde att ytterligare tvenne länsskogvaktare skulle tillsättas

från och med den i januari 1908. Därefter blifva länsskogvaktarnas

antal sålunda 6.

Skogsvårdskommittéernas antal. I 40 af länets 47 socknar äro nu

skogsvårdskommittéer tillsatta.
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Förslag till inkomst- och utgiftsstat för Gäfleborgs läns

skogsvårdsstyrelse år 1908.

Inkomster:

Beräknad behållning från är 1907 Kr. 150,000:

Beräknad andel af skogsvård?afgifterna (14,09 % af c:a 600,000 kr.) » 84,000:

Anslag från landstinget » 1,000:

Andel i riksdagens anslag till skogsodlingens främjande » 1,000:

Andel i riksdagens såsom bidrag till bestridande af kostnaderna för uppe-

hållande af skogsvårdsstyrelsemas verksamhet beviljade anslag > 1,000:

Anslag frän Jernkontoret till kolareskolan » 1,500:

Summa kr. 238,500:

Utgifter:

Länsjägmästaren. lön Kr. 5,000: —
» arfvode såsom föreståndare för kolareskolan » 1,500: —
» hyresbidrag » 500: — Kr. 7,000: —

Sekreteraren och kamreraren, lön » 1,500: —
Skrifbiträdet, arfvode » 900: —
Sex länsskogvaktare, löner a 1,000: — Kr. 6,000: —

hyresbidrag > 200: — » 1,200: —
beklädnadsbidrag » 20: — » 120: —
velociped- och skidbidrag » 70: — ^ 420: —

Arfvode åt en länsskogvaktare såsom underlärare vid kolare-

=kolan ^> 300: — » 8,040: —
Resor och dagtraktamenten tör styrelsen, skogsvårdskommittéernas leda-

möter, tjänstemännen och skogvaktame, förslagsanslag » 8,000: —
Inköp af böcker och tidskrifter, förslagsanslag » 700: —
Anskaffning af verktyg och andra inventarier, förslagsanslag » 1,000. —
Öfriga förvaltningskostnader (telefoner, annonsering, tryckning m. m.), för-

slagsanslag » 2,000: —
Förskott till syner, förslagsanslag » 2,000: —
Kolareskolan och plantörskursen, förslagsanslag » 2,500: —
Inredning och drift af fröklängningsstugan, förslagsanslag -> 7,500: —
Till skogsfrösådder, tillhandahällande af barrträdsfrö, arrende af kalmarker,

planteringsdagar, bäckrensningar och afdikningar samt kostnader i

öfrigl för främjande af den enskilda skogshushållningen, förslagsanslag » 197,360: —
Summa kr. 238.500: —
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89,457: S^

Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelses inkomster och utgifter

år 1907.

Inkomster:

Kassabehållning den l januari 1907:

Innestående i Gäfleborgs enskilda bank Kr. 89,388: 54

Kontant i kassan > 69: 32 y^^

Statens anslag:

Bidrag till 1907 års förvaltningskostnader Kr. 1,000: —
Andel af anslaget till skogsodlingens be-

främjande är 1907 » 1,000; —
Resterande andel af 1906 års skogsvårds-

afgifter > 62,700: 50

På första halflret 1907 belöpande andel

af 1907 års skogsvårdsafgifter » 30,QqS: — y.^ q c 698

Anslag af landstinget 1 ,000

» » Jernkontoret till kolareskolan a 1,500

Ersättningar för biträde, lämnadt af

länsjägmästaren Kr. So: —
länsskogvaktarne » 480: 50 , r^Q- !;o

Likvider för försåldt skogsfrö och utförda skogssådder ... 5. '63: 69

Återbetalda undersöknings- och rättegångskostnader 1,048: 38

Influtna räntor å i bank insatta medel » 7,192: 27

Likvid för kol från 1906 års kolareskola m. m » 269: 28

50

432: 62

Summa kr. 201,890: 48

Utgifter:

Aflöningar till länsjägmästaren, sekreteraren och kamrera-

ren, skrifbiträdet och länsskogvaktarna Kr. 11,985

Reseersättningar: till styrelsen Kr. 1,182: 93

» skogsv:skommittéerna » 1,132: 95
» länsjägmästaren » 1,891: 16

» sekreteraren » 542: 51

» länsskogvaktarne » 3,625: 95 ,,

Kostnader för undersökningar och rättegångar »

Kulturtaltet i Harmånger Kr. 1,258: 78

» vid Södervallen » 1,388: 25
» i Jättendal » 609: 75

Öfriga kostnader för skogssådder >, 5,031: 30 ^

Transport kr. 30,534: 47

375: 50

885: 89

8,288: 08
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Transport kr.

Bidrag till bäckrensningar och atdikningar Kr.

Kostnader för fröklängningsstuga »

» » kolare- och skogsskola »

Inköp af folkskrifter: resterande från 1906 Kr. 600: —
för 1907 » 600: —

jj

Frakter och diverse utgifter »

Stämpelafgifter till depositionsbevis >

Telefonafgifter »

Skrifmaterialier och trycksaker »

Annonser »

Inköp af inventarier »

Revisionsköstnader »

30,534:
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Tablå öfver Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelses ekonomiska

ställning den 31 december 1907.

Tillgångar:

Kontanta medel:

Pä depositionsräkning innestlende Kr. 143,980: —
Pä upp- och afskrifningsräkning innestlende » 6,294: 94

Innestlende räntor » 222: 68

Kontant hos arbetsledningen för fröklängningsstugan ... » 907: 61

Kontant i styrelsens kassa » 199: 84 j^j. ici 60V 07

Fordringar

:

För biträde, lämnadt af länsjägmästaren Kr. 20:

)- » :> länsskog\-aktarne > 322

» sildt skogsfrö och utförda sådder " 456

Af Jernkontoret beviljadt bidrag till 1907 års kolareskola » 1,500

67

» 2,298: 67

Frökläng7iingsstngan » 6,592: 39

Inventarier 5 4,314: 67

Summa kr. 164,810: 80

Skulder:

Kapitalbehållning till är 1908 Kr. 164,810: So

Summa kr. 164,810: 80

Gäfle den 30 april 1908.

Carl Ahman.
Länsjagmästare.
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Undertecknade, af Kungl. Maj. t samt Gäfleborgs läns landsting och

Gäfleborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott utsedda att

granska skogsvårdsstyrelsens i Gäfleborgs län räkenskaper och förvalt-

ning under år 1907, få efter att hafva fullgjort nämnda uppdrag här-

med afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster

:

Kassabehållning vid årets början 69; 32

Anslag af staten : till bestridande af förvaltningkostnader i ,000: —
till skogsodlingens befrämjande i.ooo: — 2,000:

Anslag af Jernkontoret till kolareskolan I,5°0- —
D:o af landstinget 1,000: — 2 500:

Resterande andel af 1906 års skogsvårdsafgifter 62,700: 50

Första halfareis skogsvårdsafgifter för 1907 30,998: — 93,698: 50

Ersättning för biträde läinnadt af länsjägmästaren 80: —
» » » » » länskogvaktarna 480: 5*^

Likvider för försäldt skogsfrö och utförda sådder 5i

Återbetalda undersöknings- och rättegångskostnader i

,

Likvid för kol från 1906 års kolareskola

Uttagit på depositionsräkning 1 0,000: —
D:o på upp- och afskrifningsräkning 44. 'OO: — e^

Influtna räntor på i bank insatta medel 7

560:
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Transport kronor 13,485: —
Reseersättningar: till styrelsen 1,182: 93

» skogsvärdskommittéerna Iii32: 95

> länsjägmästaren I1891: 16

» sekreteraren 542^ 5'

» länsskogvaklarna Si^^S: 95 8^7t;- t;o

Kostnader för undersökningar och rättegångar 1,885: 89

» » kulturfältet i Harmånger I1258: 7S

» » j vid Södervallen ',388: 25

s » » i Jettendal 609: 75

» » öfriga skogssädder 5. "SI: 3o 8,288: oS

Bidrag för bäckrensningar och afdikningar:

Till Bergvik Ala nya Aktiebolag 2,487: 14

» Strömbacka Bruks Aktiebolag 180: 29 2667- j.""

Kostnader för fröklängningsstugan 6,592: 39
» T>

I kolare- och skogsskola etter afdrag af läiisjäginästarens arfvode

1,500 kronor 3,008: 75

Inköp af folkskrifter 1,200: —
Frakter och diverse utgifter 159: 77

Stämpelafgift till depositionsbevis 36: —
Telefonafgifter 487: 01

Skrifmaterialier och trycksaker ^04: 45
Annonser 1,510: 84

Inköp af inxentarier 1,856: 68

Revisionskostnader i 50: 30

Insatt pä deposition i Gätleborgs Ensk. ISank 72,000: —
D:o på upp- och afskrifning i d:o 42,986: 40 1 14 gvig. .q

Kassabehållning hos arbetsledningen för byggande af fröklängnings-

stugan 907: 61

hos kassamannen igg; 84 j jq-. .-

Summa kronor 1 66^60 1 : 94

Tillgångar den 31 december 1907.

Kontanta medel:

Innestående pä deposition i Gäfleborgs Ensk. Bank 143,980:

D:o på upp- och afskrifning i d:o
.^ 6,294: 94 150,274: 94

Kassabehällning I gg; 84

D:o hos föreståndaren för fröklängningsanslalteii 907: 61 » .q^.

Fordringar

:

För biträde lämnadt af länsjägmästare och länsskogvaktare 34 2:

För skogssädd och frö 456: 67

Af Jemkontoret beviljadt anslag till kolareskolan för 1907 1,500:

Värdet af fröklängningsstugan 6,592: 39
r):o i inventarier 4,314: 6 7 ,3,205: 73

Summa kronor 164,588: 12
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Utom här ofvan angifna fordringar hade skogsvårdskassan ett till-

godohafvande vid årets slut af 56,360 kronor utgörande sista halfarets

andel af 1907 års skogsvårdsafgifter, hvilken andel nu vid tiden för re-

visionen till kassan inlevererats.

Skogsvårdsstyrelsens protokoller äfvensom den räkenskaperna åt-

följande berättelsen angående de enskilda skogarnas i länet tillstånd och

skötsel samt skogsvårdsstyrelsens verksamhet under år 1907 äro genom-

lästa, och hafva dessa ej gifvit anledning till anmärkning.

Utgifterna hafva befunnits behörigen verificerade, men vilja reviso-

rerna erinra om, att de influtna medlen jämväl böra med vederbörliga

verifikationer styrkas.

Vid genomgående af de utaf länsjägmästaren aflämnade räkenska-

perna för kolare- och skogsskolan har en räkning af förbiseende befun-

nits dubbelförd, hvarigenom kassan drabbats af en utgiftspost å kronor

55,44, hvilket belopp bör af länsjägmästaren återbetalas.

Då revisorerna för öfrigt icke funnit anledning till anmärkning, få

vi tillstyrka full ansvarsfrihet för 1907 års förvaltning.

Gäfle den 4 juni 1908.

J. E. Nilsson.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

E. Ericsson. Agathon Westman.
Af landstinget vald revisor. Af hushållningssällskapets förvaltningsutskott vald revisor.

Skogsvårds/breniKgeni Tidskri/t igo8. Bilaga i.
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Med anledning af revisorernas uttalande »att de influtna medlen jäm-

väl böra med vederbörliga verifikationer styrkas», får Skogsvårdsstyrel-

sen meddela, att — därom revisorerna äfven underrättats — några ve-

rifikationer icke kommit styrelsen tillhanda i fråga om anslag från sta-

ten och skogsvårdsafgifter, oaktadt framställning gjorts till landtränteriet,

genom hvilka desamma utbetalats, om erhållande af sådana verifikatio-

ner, samt att öfriga influtna medel synas icke kunna verificeras på annat

sätt än som skett, nämligen:

i fråga om anslag af Jernkontoret och Landstinget hafva företetts

respektive remisskrifvelse från Jernkontorets kassadirektör och reversal

från landstingskamreraren

;

beträffande inkomstposterna » ersättning för biträde, lämnadt af läns-

jägmästaren och länsskogvaktarne», »likvider för försäldt skogsfrö och

utförda sådder» samt »återbetalda undersöknings- och rättegångskostna-

der» förefinnas af länsjägmästaren under tjänsteansvar lämnade uppgifter

om hvilka fordringar uppkommit under året i berörda afseenden, äfven-

som vederbörliga delar af postanvisningar, där medlen inkommit med
postanvisning, samt i annat fall bref, där medlen inkommit med sådant;

beträffande »likvid för kol från igo6 års kolareskola» hafva före-

tetts af länsjägmästaren afgifven redogörelse för kolareskolans räkenska-

per med däri förekommande uppgift om huru stor likviden för kol borde

vara, äfvensom remisskrifvelse från vederbörande kolköpare vid likvi-

dens fullgörande;

i fråga om uttagen på depositions- samt upp- och afskrifningsräk-

ningar liksom »influtna räntor på i bank insatta medel» föreligga veder-

börliga bankbesked.

Gäfle den 30 juli 1908.

På Skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Edward Rettig.

Erik Lekseli.

Att länsjägmästaren Carl Ähman denna dag till Skogsvårdsstyrel-

sens kassa inbetalat det i årets revisionsberättelse omförmälda, dubbel-

förda belopp å 55 kronor 44 öre, varder härmed erkändt. Gäfle i Skogs-

vårdsstyrelsens expedition den 23 juli igo8. Erik Leksell.



Örebro läns skogsvårdsstyrelses förvaltningsredogörelse

för år 1907.

I skogsvårdsstyrelsens sammansättning har under det gångna året

ingen förändring inträffat.

Ökade göromål, såväl med skogsodling, dikning och biträde vid

skötsel af skog, som öfvervakandet af tillämpningen af skogslagens första

paragraf har föranledt styrelsen att tillsätta en tredje ordinarie läns-

skog\-aktare.

Med anledning häraf har länet uppdelats i tre länsskog\'aktare-

distrikt, hvaraf södra distriktet omfattar Sundbo, Sköllersta, Grimsten,

Hardemo, Kumla, Asker och Örebro härader; östra distriktet Glans-

hammar, Fällingsbro, Linde och Kopparberg härader; västra distriktet

Edsberg, Karlskoga, Nora och Grythytte härader.

Styrelsen har under året sammanträdt sex gånger, hvarvid jämte

öfriga ärenden behandlats 21 från föregående år oafgjorda skogsafverk-

ningsmål samt behandlats 120 nyanmälda afverkningar af skog. Där-

jämte har styrelsen vid tvenne tillfällen företagit besiktningsresor i länet,

hvarvid såväl större afverkade trakter inom Kvisbro, Nysund, Askersund

och Hammar socknar som tillväxtkraftiga och välskötta yngre och äldre

skogsbestånd inom Lerbäck, Svennevad och Kumla socknar blifvit

besökta.

På grund af uraktlåtenhet att ställa sig till efterrättelse skogsvårds-

styrelsens under hand lämnade föreskrifter vid och efter afverkning af

skog, har styrelsen i sju fall nödgats påkalla sådan undersökning, som

omförmäles i § 2 af lagen angående vård af enskildes skogar. I samt-

liga dessa fall ansågo syneförrättarna samstämmigt att afverkning be-

drifvits på lagstridigt sätt, hvarför afverkningsförbud hos Konungens

Befallningshafvande söktes och erhölls. Öfverenskommelse i enlighet

med § 3 af åberopade lag har i sex af dessa fall kunnat träffas med
afverkningsrättsinnehafvarna. Ett fall har föranledt talan vid domstol

och är detta mål under pröfning därstädes. I 105 fall har styrelsen

under hand träffat aftal med afverkarna om återförsättande af den af-

verkade marken i skogbärande skick.
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Styrelsen har liksom under föregående år lämnat bidrag till skogs-

odling af mark, och vid fördelningen af dessa bidrag iakttagit följande

bestämmelser:

för äldre kalmark ^ afverkad före i januari 1^05:

3 kg. tall- och 3 kg. granfrö utan afgift; därutöfver 2 kg. tall- och 2 kg.

granfrö till halfva inköpspriset och behöfligt parti därutöfver till inköps-

priset;

för kalmark, afverkad efter den i januari 1905

:

erforderligt frö (hälften tall och hälften gran) till inköpspris samt arfvodes-

fritt biträde af länsplantör under två dagar.

Med rätt att bekomma frö afgiftsfritt eller till nedsatt pris var för-

bunden skyldighet att låta länsplantör mot åtnjutande af fri kost, logis

och skjuts leda och öfvervaka skogsodlingsarbetets utförande. Vid läns-

plantörens arfvodesfria biträde var fästadt det villkor, att minst 2 hektar

kalmark besåddes, eller i hektar planterades pr dag.

Behöfliga plantor af tall och gran tillhandahöUos rekvirenter inom

länet till ett pris af i: 50 kr. pr mille och försåldes utom länet till

2: — kr. pr mille.

Inom behörig tid inkommo till skogsvårdsstyrelsen 185 ansökningar

om biträde vid skogsodling. Under länsskogvaktarnas och 1 2 läns-

plantörers ledning skogsodlades 789: 13 hektar kalmark, hvarvid utsåddes

377: 88 kg. tall- och 370: 01 kg. granfrö och utsattes 12,500 tall- och

18,500 granplantor. Den använda arbetshjälpen utgjorde 17,831 mans-,

15,269 hjon- och 14,763 barnarbetstimmar. Såväl sådder som plante-

ringar gingo synnerligen väl till. I plantskolorna utsåddes mindre kvan-

titeter tall- och gran- samt något lärkträdsfrö och framgår af vidfogade

tabellariska framställning det under året tillkomna och balanserade

plantförrådet.

Till följd af den under förra året rådande regniga väderleken och

däraf föranledt högt vattenstånd å försumpade marker och måhända i

ännu högre grad till följd af brist på arbetare och ofta orimliga anspråk

på arbetsförtjänst hafva de under år 1906 planlagda dikningarna endast

till en obetydlig del kunnat utföras. Endast 674 meter diken hafva an-

mälts till afsyning och godkänts. Nya undersökningar och planer för

afdikning, omfattande en sammanlagd dikeslängd af 13,598 meter, hafva

under året utförts. Till dikningshjälp har styrelsen beviljat ett belopp

af tillsammans 4,481: 18 kronor, som ej under året tagits i anspråk,

utan reserverats till framtida användning.

Styrelsen har ej i väsentligare mån, än som nu anförts, kunnat

ekonomiskt understödja skogskulturen inom länet till följd af små till-
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gångar, orsakade af det sätt, hvarpå skogsvårdsafgifterna för närvarande

fördelas. Hade styrelsen haft medel till sitt förfogande, som stått i

någorlunda rimligt förhållande till länets i enskild ägo varande skogs-

areal, hade en mycket välbehöflig utsträckning af styrelsens verksamhet

i fråga om kalmarkers försättande i skogbärande skick kunnat äga rum.

Genom gratisutdelning af skogsvårdsföreningens folkskrifter och

mindre uppsatser angående skogsodling och skogsafverkning har styrelsen

sökt sprida kunskap om skogens bättre skötsel och väcka intresse för

dess vårdande.

För erhållande af tillräckligt antal plantörer, lämpliga att såväl

teoretiskt som praktiskt handleda skolbarnen i skogsodling, har styrelsen

genom annonsering i länets tidningar uppmanat särskildt skollärarna att

anmäla sig till deltagande i kortare skogsodlingskurser. Endast tvenne

skollärare anmälde sig, men då tio unga män af annat yrke tillkommo,

anordnades fyra dylika kurser på olika ställen inom länet.

För lämnande af råd och anvisningar i skogsskötsel, oberäknadt

skogsodling och dikning, har länsjägmästaren varit rekvirerad 23 dagar

och länsskogvaktarna 162 dagar.

Skogsvårdsstyrelsens inkomster och utgifter under året framgår af

nedanstående

Hufvudräkning.

Debet.
Ingående fordringar:

I banker innestående vid årets början Kr. 10,794: 83

Ingående inventarier » 3>462: 08

Inkomster:

Statsanslaget för upprätthållande af skogsvårdsstyrelsernas

verksamhet Kr. 4,000

Statsanslaget till skogsodlingeus befrämjande > 5,000:

Skogsvårdsafgifter » 5 985

Hushållningssällskapets anslag » 2,800

Landstingets anslag » 2,200

Kantor :• _* '^,'li
'^ * 20,702: 16

Kassaförvaltarens fordran » 663: 30

Summa kr. 35,622: 37

Kredit
Utgående fordringar:

I banker innestående vid årets slut Kr. 17,039: 40

Fordran för förskotterad synekostnad » 83: 32 j.^j.. 17,122: 72

Utgående inventarier » 3i^^3: 59

Transport kr. 20,346: 31
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Transport kr. 20,346: 31

Utgifter:

Kulturkostnader Kr. 7>3^4: 21

Allmänna omkostnader » 1,420: 91

Styrelsens resor och arfvoden » 1,031: 16

Länsjägmästarens och länsskogvaktarnas resor o. arfvoden » 5'439: 78 , 15,276: 06

Summa kr. 35,622: 37

Å bifogade tabeller lämnas uppgifter om plantförrådet vid årets slut

och om arealen af den med biträde af skogsvårdsstyrelsen skogsodlad

mark, äfvensom å arealen af till styrelsen anmäld afverkning och antalet

däraf föranledda mål.

Priserna inom trävarumarknaden hafva under loppet af 1907 visser-

ligen sjunkit afsevärdt, men då de vid årets början ej ännu haft känning

af denna nedgång, hafva skogsafverkningarna under året fortgått i unge-

färligen samma omfattning som förut. Möjligen har en proportionsvis

mindre kvantitet gröfre och mognare skog nedtagits, till följd af de för

gröfre virkesdimensioner reducerade prisen, och det har därför i allmän-

het icke mött större svårigheter att förmå skogsägare att å hyggesom-

råden kvarlämna dugliga fröträd i tillräckligt antal, där sådana funnits.

Men så hafva de yngre och mera tillväxtkraftiga skogsbestånden i stället

fått sitta emellan så mycket mera, och det är i allt för många fall för-

gäfves, som styrelsen sökt begränsa skogsafverkningarna på ett rimligt

och förnuftigt sätt.

En efter skogarnas uthålliga afkastningsförmåga beräknad afverk-

ningj den må nu vara grundad på kortare eller längre växttid, torde

visserligen i många fall hafva iakttagits, särskildt hvad beträffar de större

skogskomplexen, men att äfven i fråga om en del bruksskogar — isyn-

nerhet sådana, som under sista tiden bytt om ägare — en betydlig

öfverafverkning ägt rum, är uppenbart och ägnadt att väcka bekymmer,

då det ej kan stå i respektive förvaltningars förmåga att i rätt tid åter-

försätta dessa afverkade marker i skogbärande skick. Och hvad be-

träffar de mindre skogar, som blifvit föremål för afverkning, är oför-

svarlig öfverafverkning i de flesta fall för handen. I flertalet fall verk-

ställes sådan afverkning ej af skogens ägare utan af skogsköpare, hvilkas

antal år från år ökats inom länet och under senare tid, särskildt hvad

västra och södra delarna af länet angår, rekryterats med sådana från

närgränsande län, Västergötland och Värmland, samt äfven från Norge.
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Dessa förvärfva sig skogshemman eller afverkningsrätt å dylika,

hugga ned allt, som kan vändas i penningar och draga sig sedan tillbaka.

Lagen af den 24 juli 1903 är tyvärr otillräcklig att hämma dessa skogs-

köpares framfart. Ställa de borgen för återväxt, anse de sig kunna göra

hvad som helst och det är endast undantagsvis som skogsvårdsstyrelsen

med tillhjälp af laga syn kunnat hindra det fullständiga spolierandet af

skogarna.

Framför allt är detta mycket att beklaga i fråga om ungskogar, som
redan vid 20—30 års ålder förvandlas till props och pappersmassved,

hvarå liflig efterfrågan råder inom länet.

Det är därför ett önskemål, att en lag mot afverkning af ungskog

kunde erhållas, så afifattad att den lämpar sig för de olika förhållanden,

som förefinnas inom värt vidsträckta land.

Örebro den 29 april 1908.

På Örebro läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

P. M. Carlberg.

7. A. Bergvall.



Skogsodling och skogsafverkningsmål, handlagda af skogsvårdsstyrelsen

år 1907.

Socken
Skogsodlad

areal

Har

Skogsafverkningsmål

Under
hand
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Berättelse

öfver verkställd granskning af Örebro läns skogsvårdsstyrelses räken-

skaper och förvaltning för år 1907.

Rörande inkomster och utgifter hänvisa revisorerna till den af

skogsvårdsstyrelsen aflämnade kassaredogörelsen.

Af räkenskaperna framgår att värdet af skogsfrö samt det arbete

med kultur, som lämnats kostnadsfritt, under året uppgått till 7,384:21

kronor, mot 5,325: 12 kronor under år 1906.

Räkenskaperna, som af särskild person blifvit siffergranskade, äro

ordentligt förda och alla utgiftsposter behörigen verificerade. Styrelsens

protokoll äro genomgångna och gifva ej anledning till någon erinran.

Med anledning häraf föreslå vi att full ansvarsfrihet beviljas styrelsen

för den tid revisionen omfattar.

Örebro den 3 juni 1908.

H. J. Gahn,
af Örebro läns landsting förordnad revisor.

Clas Sundin,
af Kungl. Maj: t förordnad revisor.

Roh. Montgomery-Cederhjelm,
af Örebro läns kungl. hushållningssällskap utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Malmöhus län berättelse

för år 1907.

Styrelsen, hvars sammansättning under året ej undergått någon för-

ändring, består af: utaf Kungl. Maj:t utsedde ordföranden förste hofjäg-

mästaren m. m. herr grefve Tage Thott, Skabersjö, af landstinget ut-

sedde ledamoten herr grefven, kommendören m. m. Walter Hamilton,

Tågerup, med hofjägmästaren herr friherre Hans Otto Ramel, Öveds-

kloster, som suppleant samt af Malmöhus läns kungl. hushållningssällskap

utsedde ledamoten herr ryttmästaren, riddaren m. m. P. O. Liedberg,

Öija, med landstingsmannen herr Nils Andersson, Slagtofta, som suppleant.

Styrelsens sekreterare och forstliga biträde är e. jägmästaren C. Lillie-

crona, Eslöf, dit styrelsens expedition är förlagd. Samma styrelse har

innan årets utgång blifvit utsedd och förordnad att fungera under näst-

kommande treårsperiod 1908

—

^1910.

Genom styrelsens försorg har under våren skogsodling utförts hos

ej mindre än 168 st. mindre jordbrukare, hvarvid dels utsatts 72 kg.

tallfrö, dels utplanterats: 257,000 st. tall-, 591,500 st. rödgran-, 18,500 st.

bergtall-, 26,200 st. hvitgran-, 75,700 st. björk-, 1,100 st. bok-, 700 st.

lärk- och 3,000 st. ask-plantor. Samtliga kulturarbeten hafva ledts och

kontrollerats af vederbörande länsskogvaktare utan att rekvirenterna

drabbats af andra kostnader än att släppa till arbetskraft samt att hysa

och föda plantörerna under arbetsdagarna och hämta dem vid samt

skjutsa dem till närmaste förrättningsställe eller järnvägsstation. Vid

kontrollbesök på hösten visade det sig att nästan alla dessa kulturer,

tack vare den för dylika arbeten gynnsamma våren, gått synnerligen

väl till.

I plantskolorna är utsådt: 25 kg. tallfrö, 30 kg. granfrö, 5 kg. berg-

tallfrö, 3 kg. hvitgranfrö samt i hl. bokollon; äfven dessa frösådder

hafva slagit väl till.

Under året ha ansökningar inkommit från 183 mindre jordbrukare

med begäran om 72 kg. tallfrö och sammanlagdt 1,055,950 plantor af

olika slag; med undantag för tallfrö, som i år ej finnes att få köpa.
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samt tre ansökningar om plantor, som tydligen voro afsedda för plan-

tering af park eller villaområde och således ej egentlig skogskultur, har

styrelsen bifallit dessa ansökningar.

Hvad styrelsens verksamhet i öfrigt angår har den under året haft

sammanträden i Malmö den 25 februari, 13 april och 14 december, samt

företagit inspektionsresor inom Frosta härad under den 4— 5 maj.

Under året hafva fem fall af befaradt rofhygge blifvit undersökta; i två

fall af dessa förelåg brott mot § i i lag angående vård af enskildes

skogar, men i båda dessa fall skedde uppgörelse i godo. Den under

året fortsatta behandlingen af ärendet angående afverkningsförhållandena

vid Silfåkra gård har föranledt styrelsen att hos Konungens Befallnings-

hafvande påkalla sådan syn som i § 2 i ofvannämnda lag omförmäles;

denna syn förrättades den 16 maj och har saken sedan kunnat i godo

ordnas jämlikt § 3 i samma lag.

Sekreteraren har under det gångna året haft 24 ordinarie mottag-

ningsdagar samt 38 rese- och förrättningsdagar. Till löpande expedition

och öfriga skrifgöromål samt annat inarbete ha åtgått c:a 3 dagar i veckan.

Expeditionen upptar 82 diarieförda mål och 66 afgångna expeditioner,

hvarvid är att bemärka att alla ansökningar om frö och plantor äro

sammanförda i en särskild liggare, upptagande under ett diarienummer

183 inkomna ansökningar och lika många afsända meddelanden.

Beträffande vården och skötseln af de enskilda skogarna inom länet

finnes föga nytt att tillägga från föregående årens berättelser. Såsom

ett allmänt omdöme därom upprepas att de större egendomarnas och

fideikommissernas skogar i regel skötas fullt rationellt med uthållighets-

bruket som grundval. Dessa egendomar äro numera också de enda

innehafvare af större skogskomplex. De mindre skogsägarna ha i all-

mänhet handskats mindre väl med sin skogstillgång. Som ett glädjande

faktum kan emellertid konstateras, att den allt mer spridda kunskapen

om den nya skogslagen och dess innebörd börjat lägga en välgörande

hämsko på den pä många orter hittills hänsynslöst bedrifna skogs-

sköflingen. — Hvad som nu gäller för den mindre jordbrukaren i Malmö-

hus län är att fortast möjligt till skogsbörd återvinna de ofta afsevärda

arealer, som nu ligga öde som Ijungryar och fäladsmarker och som

oftast ej lämna honom någon som helst inkomst. Att förhjälpa honom
till detta önskemål torde vara styrelsens bästa och vackraste uppgift.

Malmö i april 1908.

Tage Thott.

Walter Hamilton. Nils Andersson.

C. Lilliecrona.
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Malmöhus läns skogsvårdsstyrelses inkomst- och utgiftsstat

för år 1908.

Inkomster:

Kassabehållning Kr. 706: 82

Innestående i Skånes Enskilda Bank, Malmö » 3'799- ^8

Upplupen giro-ränta för år 1907 » 11 7- 74

Statsanslaget till skogsvårdsstyrelsens verksamhet » 4,000: —
» » skogsodlingens främjande » 2,000: ^

Landstingets anslag » 1,000: —
Hushållningssällskapets anslag » 1,000: —
Skogsvårdsafgifter » 9°: —
Förskjutna synekostnader » 79- ^o

På grund af felsummering återgående * lO: —
Summa kr. 12,803: 34

Utgifter:

Styrelsens sammanträden och inspektionsresor Kr. 1,400: —
Sekreterarens lön och arf\-ode (2,ooo-r50o) » 2,500: —

5 resor * 800: —
Kontor, kontorsutensilier, telefon m. m » 600: —
Annonser, tryckning, bokbinderi m. m » 600: —
Synekostnader, att förskjutas af styrelsen » 200: —
Revisorerna "" ^ 00: —
Länsskogvaktamas löner » 90°- —

i resor > 700: —
Extra plantörsbiträde » S^O- —
Plantskolorna » 800: —
Inköp af frö och plantor » 3)°00- —
Distribuering af frö och plantor » 5°°- —
Oförutsedda utgifter » 203: 34

Summa kr. 12,803: 34

Malmö i december 1907.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Tage Thott.

C. Lilliecrona

.
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Sammandrag af Malmöhus läns skogsvårdsstyrelses

räkenskaper för år 1907.

Inkomster

.

Kassabehållning vid årets början

Arets anslag

Diverse inkomster

A giroräkning uttagit

Kr. 289

8,000

145

8,700

Sui;

Annons- och tryckningskostnader

Distribuering af plantor

Extra plantörsbiträde

Förskjutna synekostnader

Inventarier

Inköp af frö och plantor

Insatt på giroräkning

Kontor, kontorsutensilier, telefon m. m.

Länsskogvaktarnas löner

Plantskolorna

Revisionskostnader

Sekreterarens lön och resoi

Styrelsens resor

Kassabehållning vid åreis slut

Utgifter:

kr.

Kr.

17,135

60S

332

167

79

44

1.547

8,133

450

1.457

710

158:

2,391

348

706

93

80

kr. 17,135

37

56

35

60

75

50

20

85

03

70

82

73

Ingående Balanskonto.

1907

Jan. I.

Jan. I.

An Kapitalkonto:

Nettoförmögenheten denna dag Kr. 9,509: 10

Tillgångar:
Per Inventarier Kr. 425: 11

> Skånes Enskilda Bank » 4,366: 18

.» Lager af växande plantor » 4,427: 88

» Kassabehållning » 289: 93

Summa kr. 9,509: 10

1907

Dec. 31.

Utgående Balanskonto.
Tillgångar:

An Inventarier Kr. 469: 86

» Skånes Enskilda Bank j 3,9 16: 92

» Lager af växande plantor » 4,427: 88

» Förskjutna synekostnader > 79: 60

» Kassabehållning » 706: 82

1907

Dec. 31,

Per
Summa kr. 9,601: 08

Kapitalkonto:

Nettoförmögenheten denna dag Kr. 9,601: 08

C. Lilliecrona.



igi

Revisionsberättelse.

Undertecknade, som granskat den af skogsvårdsstyrelsen för Malmö-

hus län afgifna redovisning för för\'altningen under år 1907, hafva vid

fullgörandet af detta uppdrag genomgått styrelsens protokollsbok, huf-

vudbok, kassaredogörelse samt in- och utgående balanskonto jämte ve-

rifikationer för nämnda år, hvarförutom vi tagit del af den framställning

angående de enskilda skogarnas i länet tillstånd och skötsel, som finnes

fogad vid redovisningen, äfvensom af upprättad utgifts- och inkomststat

för innevarande år.

Därvid har befunnits, att vid besluts fattande inom styrelsen den-

samma varit fulltalig och att de fattade besluten i laga ordning till-

kommit. Ett till följd af felsummering i en verifikation uppkommet fel

i räkenskaperna har sedermera blifvit rättadt därigenom att beloppet,

10 kronor, uppdebiterats i innevarande års räkenskaper. Med undantag

häraf har icke något varit att anmärka beträffande räkenskaperna, som
befunnits i öfrigt väl förda och vederbörligen verificerade.

Af styrelseberättelsen framgår, att äfven under år 1907 en afsevärd

stegring såväl i antal rek\-irenter som i antal rekvirerade plantor ägt

rum, och detta glädjande förhållande måste ju innebära, att intresset

för skogsodling inom länet alltjämt är i stigande och att st}'relsens

verksamhet omfattas med förtroende och är till gagn.

På grund af hvad som anförts få vi tillstyrka ansvarsfrihet för den

tid revisionen omfattar.

Malmö den 4 juni 1908.

Carl A. Trolle.

Af Kungl. Maj: t utsedd revisor.

G. Faxe. C. G. Wrangel.
A.i landstinget utsedd revisor. Af hushållningssällskapet utsedd revisor.





Skogsvårdsstyrelsens i Vermlands läns landstingsom-

råde berättelse öfver 1907 års verksamhet.

Den verksamhet, styrelsen utöfvat under år 1907, har till sina for-

mer varit till väsentliga delar lika den under åren 1905 och 1906 be-

drifna. För de grunder, styrelsen antagit att tillsvidare gälla för sin

verksamhet, redogjordes utförligt i berättelsen för år 1906.

Styrelsen har sålunda jämväl under år .1907 beviljat skogsägare

bidrag till skogsodling och afdikning samt tillhandahållit dem biträden

för anvisningar om skogsvårdsåtgärder. Förutom genom sistnämnda an-

visningar har styrelsen verkat för upplysning om skogsvård genom an-

ordnande af särskilda undervisningskurser, genom föredrag å ett flertal

platser och därigenom att tjänstepersonalen vid besök i olika orter stått

till markägarnas förfogande för anvisning om skogsvård utan föregå-

ende ansökan därom, äfvensom genom spridning af folkskrifter.

Styrelsen har dessutom utöfvat föreskrifven uppsikt öfver efterlef-

naden af lagen angående vård af enskildes skogar.

Under berättelseåret inkommo 734 st. ansökningar om bidrag till

skogsodling. b22 st. af dessa afsågo skogsodling under våren och 112

st. skogsodling under hösten. 35 st. af ifrågavarande ansökningar af-

sågo bidrag endast i form af frö till nedsatt pris eller plantor gratis,

ingifna förnämligast af större skogsägare med egen sakkunnig personal

för skogsodlingsarbetenas utförande. Öfriga ansökningar afsågo bidrag

i form af dels afgiftsfritt biträde af plantor och dels frö till nedsatt pris

eller plantor gratis.

Tillföljd förnämligast däraf, att det under våren visade sig omöjligt

att anskaffa tillräckligt antal granplantor från lämpligt belägna plantsko-

lor och dessutom på grund af brist på arbetspersonal och däraf föran-

ledd framställning om uppskof med skogsodling från några markägare

inskränkte sig antalet skogsägare, som verkligen skogsodlat under våren

1907, till 417 st.

Flertalet af ofvannämnda 112 st. ansökningar om bidrag till skogs-

odling under hösten hade ingifvits af sådana skogsägare, som under vå-

Skogsvårdsföreningens Tidskrift, igoS. Bilaga i. .^
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ren af ena eller andra orsaken förhindrats skogsodla. Emellertid blefvo

endast 75 st. af dessa 112 markägare i tillfälle att fullgöra sin afsikt att

skogsodla under hösten. De härvid mellankommande hindren torde

främst vara att söka däruti, att skörde- och öfriga jordbruksarbeten blefvo

mycket försenade på grund af den ihållande nederbörden under denna

tid, och är det på grund af bristande tillgång på arbetskraft omöjligt

att för rimligt pris utföra skogsodlingsarbeten i skörde- eller annan bråd-

skande tid för jordbrukaren.

Omfattningen af under berättelseåret med bidrag ur skogsvårds-

kassan utförda skogsodlingsarbeten inom länet framgår af vidfogade

tablåer I och II, som utvisa,

att det skogsodlingsarbete , som utförts under ledning af skogsvårds-

styrelsens tjänstepersonal, omfattat 1,660,5 hektar fullständig skogsod-

ling ock 17^,8 hektar Jijälpkultnr, hvilka arealer fördela sig på /f.gg st.

skogsägare, hvarvid åtgått g7J,5 kg. frö och 842,^00 st. plantor och

att genom skogsvårdsstyrelsens bemedling i öfrigt skogsodling utförts

af 57 st. skogsägare med 739,2 kg. frö och 217,700 st. plantor på en

beräknad areal af 802,7 hektar.

För att kunna närmare belysa omfattningen af samtliga under året

utförda skogsodlingsarbeten ä enskildes skogar inom länet, har styrel-

sen i år liksom under föregående år hänvändt sig till de större skogs-

ägare inom länet, som, enligt hvad styrelsen haft sig bekant, utfört

skogsodlingsarbeten utöfver de genom styrelsen bemedlade, med anhål-

lan om uppgift å omfattningen af dessa skogsodlingsarbeten. Med stöd

af tillmötesgående svar härå från dessa skogsägare hafva vidfogade

tablåer III och IV sammanställts.
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Tablå IV.

Sammandrag öfver inom Vermlands län utförda skogsodlings-

arbeten 1907.

Härad

Kilogram frö

Tall Gran Summa

Plantor

Tall (Jran Summa

Skogs-

odlad

mark

Hektar

Elfdals .

Fryksdals

Jösse

Grums

Nordmarks

Gillbergs

Näs

Fernebo

Nyeds

Kils •

Karlstads

Vase

Ölme

Visnums

Summa

494,75

196,17

36,25

46,55

17,45

69,95

30,55

190,50

47,30

78,15

8,10

20,30

17,20

71, '5

514,70

294,60

41,80

53,75

52,05

116,70

46,95

202,30

1x7,70

158,65

5,80

22,25

19,45

68, So

1,009,45

490,77

78,05

100,30

69,50

186,65

77,50

392,80

165,00

236,80

13,9°

42,55

3 ',65

139-95
!|

14,200

26,700

24,400

87,200

1 12,200

77,200

53,800

15,000

41,300

46,500

300

72,300

6,200

13,000

9,300

34,000

36,600

29,400

175,400

49,000

23,000

21,500

161,000

278,500

12,700

32,800

4,000

2,000

23,500

60,700

61,000

116,600

287,600

126,200

76,800

36,500

202,300

325,000

13,000

105,100

I0,200|

15,000

1,478,61

643,85

125,87

284,50

177,21

256,10

141,19

465,10

263,10

428,14

23,20

104,41

61,14

195,1°

1,324,37 1,715,50 3'039-S7:| 590,300 869,200 1,459,5001 4,647,52

De två sistnämnda tablåerna angifva,

att skogsodling utan skogsvårdsstyrelsens bemedling idförts å till-

hopa 2,oop,5 hektar med 1.^07,2 kg. frö och Jppjoo st. plantor samt

att 2inder året med skogsvårdsstyrelsens kännedom, utjörda skogsod-

lingsarbeten inom länet omfatta i sin helhet 4,647,5 hektar, hvartill åt-

gått 3,03Q,9 kg. frö och i,45g,5oo st. plantor.

Antalet under berättelseåret ingångna ansökningar om bidrag till

afdikning och bäckrensning i skogsmark har uppgått till 255 st., som
enligt ansökningarna afsett torrläggningsarbeten för en sammanlagd

kostnad af 80,171 kronor. Af dessa markägare hafva 165 st. på-

kallat biträde för planläggning af dikningsarbete, 34 st. hade att full-

följa redan under år 1906 planlagda arbeten af detta slag och 56 mark-

ägare sågo sig i stånd att utföra sina diknings- och bäckrensningsarbe-

ten på egen hand. Styrelsen har bifallit äfven ansökningar af sistnämnda

slag, dock endast under den förutsättningen, att till afdikning ifråga-

satta marker vid besiktning af någon af styrelsens tjänstepersonal be-

funnits lämpliga för afdikning i och för skogsbörd.

För att kunna utföra denna vidsträckta planläggning af diknings-

arbeten och besiktning af dikesmarker, anställde styrelsen 5 st. särskilda
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dikningsförmän att jämte länsskogvaktarne utföra dessa arbeten. Dessa

dikningsförmän hafva utbildats af länsjägmästaren, förnämligast genom
exkursioner å skogsmarker, där godt tillfälle att studera större och min-

dre skogsdikningar af äldre och yngre datum erbjudits.

Afven diknings- och bäckrensningarbetenas utförande hafva under

berättelseåret mött särskildt stora svårigheter af tvenne slag. Dels har

nämligen den ovanligt rikliga och ihållande nederbörden under det gångna

året försvårat dessa arbeten, och dels har det för ett mycket stort an-

tal skogsägare visat sig omöjligt att uppbringa arbetsfolk till skäliga

priser. Bristen på arbetare å landsbygden är numera påtaglig, men un-

der det gångna året har den måhända varit ännu större än vanligt.

Af dessa båda orsaker har ungefär halfva antalet skogsägare, som
planerat dikningar för året, ej sett sig kunna utföra dylika, och flerta-

let af dem, som utfört dikningsarbeten, hafva ej kunnat utföra dem i beräk-

nad omfattning. Ett fåtal skogsägare har under året påbörjat dikningsarbe-

ten utan att under hösten hafva påkallat afsyning af utförda delar däraf.

Omfattningen af de torrläggningsarbeten, som under berättelseåret

utförts med bidrag ur skogsvård.skassan, framgår af vidfogade tablå V,

hvilken utvisar,

att af 12^ st. skogsägare gräfts 122,262 Vöpmeter diken för en kost-

nad af 2j,yy4: 11 kronor och rensats "jJ-SyQ tneter bäckar för en kost-

nad af S.ioj: sg kronor. Sammanlagda kostnaden för diknings- och

bäckrensnijigsarbetena tippgå sålunda till kronor 28,881: 70, hvartill

skogsvårdskassan bidragit med hälften eller 7./,^^o.- 8j kronor.

Tablå V.

Diknings» och bäckrensningsarbeten utförda inom Vermlands län

år 1907 med bidrag ur länets skogsvårdskassa.

Härad Socken
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Härad

Fryksdals

Jösse.

Gruins

Nordmarks

Gillbergs

Näs

Fernebo

Nyeds
Kils ..

Karlstads

Vase

Olme ..

Visnums

Socken

Transport

Sunne
V:a Emtervik ..

Ö:a »

Eda
Brunskog
Boda
Grums
Nor
Segerstad

Ed
Järnskog
Östervallskog .

Holmedal
Silbodal

Trankil

Blomskog
Glatva

Stafnäs

Tveta

By
Ramen
Gåsborn
Fernebo
Kroppa
Lungsund
Nyed
Ransäter

Nedre Ullerud.

Stora Kil

Karlstad

Alster

Vase
Ö:a Fogelvik .

Ölme
Varnum
S:a Råda

Löpmeter

diken
bäck-

rensning

Kostnad

dikning

Kr.

Summa

40

2

6

42,371

760
I1305

419

534
934
212,5

961

1,679

2,244,5

416
261

3,188

1,937

587
1,418

2,006

6,855,8

194

764

497
6,952

3,554
13,522
1,081

2,075
1,262

495
2,496

2,157,4
860

1,629

8,486

741

707
6,401,5

300

24,292

253

295

85

307

1,392

76
202

27,994

173

3-730
3,718

2,013

1,092

4,012

1,444

1,069

467

40

925

7,84;

152
218

136

64
190

40
312
280

436
50
41

3941 66

6901 96
88 06

212I 72

371 85
2,000 —

42 68

75

bäck-

rensning

Kr.

2,556 23

12 65

60

121

82

1,751

654
2,909
102

428

149

90

431

533
83
162

1,418

124

74
1,046

40

3 81

10 10

731I58

17J
30

447i 60
321' 24
113 67

69189

260 49
294I 76
—

i

6o| —
24142

I 60

75 66

125
I

122,262,7] 73,579
I

23, 774! II 5,i o7i 59

Summa kronor 28,881 70

Bidrag 50 % kronor 1 4,44° 8$

Ehuruväl dessa siffror äro mycket små vid jämförelse med den på

grund af de ofvan omnämnda talrika ansökningarna med skäl påräk-

nade omfattningen hos årets dikningsarbeten, utvisa de dock vid jäm-

förelse med fjolårets arbeten af detta slag en ökning i fråga om antalet

dikande skogsägare från 74 till 125 st. och i fråga om det utförda ar-

betets värde frän 16,180: 55 kronor till 28,881: 70 kronor.

Äfven beträffande torrläggningsarbetena har styrelsen anhållit om
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uppgifter hos de skogsägare, som utfört arbeten af detta slag utan bi-

drag af skogsvårdskassan, och genom dessa skogsägares tillmötesgående

är styrelsen i tillfälle meddela i vidfogade tablåer VI och VII angifna siff-

ror, som utvisa,

att utan bidrag ur skogvårdskassan diknings- och bäckrensnings-

arbeten utförts för en savivianlagd kostnad af 14.^82: po kronor, mot-

svarande ^1,04.0 meter dikning och jyjgS meter häckrensning, samt

att sålunda totala diknitigsarbetena inom länet under ipoj utgöra,

för så vidt styrelsen har sig bekant, 163,302 meter nydikning ock

110,777 meter häckrensning, motsvarande en savvnanlagd kostnad af

43,264: 60 kronor.

Tablå VI.

Diknings^ och bäckrensningsarbeten utförda år 1907 i Vermlands län

utan bidrag ur länets skogsvårdskassa.

Härad

1
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Toblä VII.

Sammandrag öf^ er inom Vermlands län utförda diknings^ och

bäckrensningsarbeten år ipoj*

H ä r a d
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förutsättning af folkskollärares och lärarinnors håg därför, anordna kor-

tare skogsunder\'isningskurser för dem. Ett första försök i denna rikt-

ning gjordes under sommaren 1007. Denna kurs, som omfattade 5 da-

gar, förlades till Molkoms folkhögskola, hvars bostads- och undervis-

ningslokaler godhetsfuUt upplåtits för detta ändamål. Kallelsen till denna

kurs hade hörsammats af 42 st. folkskollärare och i tblkskollärarinna.

Arbetet vid kursen fördelades på så sätt, att dagligen 4 timmar ägna-

des åt föreläsningar och 4 timmar till praktiskt arbete ute i marken.

Såväl föreläsningarna som det praktiska arbetet vid denna kurs ägna-

des nära nog helt och hållet åt skogsåterväxten. Styrelsen har för af-

sikt att äfven under år 1908 utfärda inbjudning till skogsodlingskurs

af detta slag.

Dessa båda kurser hafva varit helt och hållet afgiftsfria för delta-

garna, i det de erhållit fri kost och logis under vistelsen vid kurserna

samt dessutom ersättning för järnvägs- och ångbåtsbiljetter samt för

skjutskostnader vid resa till och från kurserna. Förutom styrelsens ön-

skan att undanrödja det hinder för deltagande i ifrågavarande kurser,

som kostnadsfrågan i många fall skulle förorsaka, har styrelsen under

berättelseåret haft särskildt skäl att göra dessa kurser helt och hållet

kostnadsfria.

Styrelsen har nämligen under berättelseåret såsom gåfva af Verm-

lands Enskilda Bank fått mottaga Sfioo kronor, att användas företrä-

desvis till främjande af kunskapen om skogsvård bland de för skogs-

värdsintresserade, som främst af ekonomiska skäl hindras i sträfvan efter

denna kunskap. Vermlands Enskilda Bank och främst dess verkstäl-

lande direktör, herr A. Sandwall, som i bankstyrelsen väckt frågan om
detta anslag till skogsvårdens befrämjande inom länet, har härigenom

förtjänat alla skogsvänners inom länet tacksamhet.

Det hade varit styrelsens afsikt att under berättelseåret äfven an-

ordna undervisningskurser i skogstaxation och virkesutsyning, men har

det med hänsyn till öfriga arbeten visat sig omöjligt för tjänsteperso-

nalen att medhinna dessa kurser.

Föreläsningar i skogsvård hafva hållits å skilda orter inom länet,

och böra bland dessa särskildt omnämnas följande föreläsningsserier:

vid Varpnäs landtbruksskola 20 timmar,

vid Molkoms landtmanna- och folkhögskola 10 >

samt vid småbrukarekurs i Råda 4 »

Till styrelsens upplysningsverksamhet är ätven att hänföra den re-

dan i berättelsen för år IQ06 omnämnda spridningen affolkskrifter ova.

skogsvård, i hvilket hänseende styrelsen företagit den ändringen under
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berättelseåret, att prenumerationen å Skogsvårdsföreningens folkskrifter

ökats från 50 till 500 ex. Dessa folkskrifter hafva ställts till länsjäg-

mästarens förfogande att af honom utdelas till för skogsvård intresserade.

Under berättelseåret hafva skogsvårdskommittéer bildats i ytterli-

gare 18 socknar, och uppgick antalet dylika kommittéer inom länet vid

utgången af 1907 till 70 st. 17 socknar sakna fortfarande skogsvårds-

kommitté. Skogsvårdskommittéerna hafva lämnat begärda yttranden i

betesfrågan och några kommittéer hafva därjämte lämnat årsberättelser

af värde.

Fröklängningsanstalten vid Deje har ej kommit till användning un-

der år 1907 på grund af frånvaro af duglig kött under vintern 1907.

Granskogen lämnade flerstädes kött i rätt ansenlig mängd, tallskogen

däremot endast i undantagsfall. Grankotten visade sig emellertid öfver-

allt inom länet vara så angripen af skadeinsekter, att den måste anses

oduglig till fröklängning. Af tallkott kunde något större parti ej upp-

bringas på grund af den mycket knappa tillgången.

Från pla7itskoloriia har under berättelseåret levererats 561,300 st.

tallplantor och 382,400 st. granplantor. 120,000 granplantor inköptes

under våren från andra plantskolor.

Den styrelsen åliggande uppsikten b/ver skogslagens efterlefnad har

fullgjorts dels därigenom att under året uppkomna större afverknings-

trakter, där enligt tjänstepersonalens förmenande anspråk pä åtgärder

till återväxtens betryggande böra framställas, till läge och beskaffenhet

noggrant beskrifvits till stöd för kommande åtgärder och dels därige-

nom att ägarna till kalmarker, som uppstått under åren 1905 och 1906,

genom tjänstepersonalen uppmanats till utförande af skogsodlingsarbe-

ten, där sådana ej i sin helhet utförts redan under år 1907.

De förstnämnda hyggesbeskrifningarna för året hafva omfattat 72

st. afverkningstrakter. Antalet markägare, som af nyssnämnda skäl un-

der berättelseåret blifvit föremål för erinringar om skogsodlingsarbeten

på grund af skogslagen uppgå till 154 st. Samthga dessa markägare

hafva genom skriftliga ansökningar om bidrag till skogsodlingsarbeten

under år 1 908 visat sig benägna att vidtaga erforderliga arbeten. Där

så af ena eller andra skälet varit påkalladt, har i fråga om större af-

verkningstrakter ej gjorts anspråk på, att erforderliga återväxtarbeten

för en afverkningstrakt skola vara tillfullo utförda under år 1908, utan

har tiden för arbetenas fullgörande i många fall fördelats på 2 år, i

andra fall åter på 3 år.

Ett fåtal afverkningstrakter från åren 1905 och 1906, om hvilka
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styrelsen äger kännedom, hade vid berättelseårets utgång ej hunnit be-

handlas i ifrågavarande hänseende.

Endast i ett fall har styrelsen sett sig böra påkalla undersökning

af afverkningstrakt jämlikt |it z af skogslagen. Denna undersökning på-

kallades lik\äl ej på grund af trots från den eller de för återväxten an-

svariges sida emot framställda anspråk på åtgärder till åter\äxtens be-

tn.ggande utan för att fa på officiellt sätt fastslaget, i hvilken omfatt-

ning sådana anspråk skulle kunna framställas. Tvenne konkursbon voro

nämHgen ägare till marken i fråga, hvarigenom egendomens försäljning

på exekutiv auktion sjiites sannolik. ^larken förvärfvades emellertid

senare under berättelseåret af en angränsande skogsägare, som uppå

anhållan förbundit siff att vidtaga erforderliga åter\äxtarbeten därå.

Den hos stjTclsen anställda ordinarie tjänstepersonalen har under

året 1007 utgjorts af i länsjägmästare, i extra länsjägmästare och 4 st.

länsskogvaktare samt den till biträde vid ledningen af skogsodlings- och

dikningsarbeten tillfälligt anställda personalen af 5S st. plantörer och 5

st. dikningsförmän.

St}*relsen har under berättelseåret hållit sammanträde fem gånger

för behandling af föreliggande ärenden, hvarförutom stjTelsen, såsom un-

der åren 1905 och 1906, företagit en resa inom länet till förstorande

af sin kännedom om lokala skogsförhållanden. 1907 års resa ställdes

till Xäs, Gillbergs och Nordmarks härader i sydvästra Vermland.

Biand de ärenden, som stj-relsen haft till behandling under berät-

telseåret, återfinnas tvenne af särskild betydelse. Af Konungens Befall-

ningshafvande i Vermlands län har styrelsen nämligen anmodats afgifva

j-ttranden dels med anledning af Riksdagens skri/velst till Kungl. Maj:t

med anhållan om förslag till lagbestämmelser i syftf, att skogsvårdsaf-

gifterna måtte kunna användas jämväl för inköp af mark för bildande

af allmänningsskogar för landstingsområdena, samt dels med anledning

af Föreningens för skogsvård i Xorrland underdåniga fratnställning om
åtgärder förförändring afgällande bestämmelser om kreatursbete i skogs-

mark till huf\'udsaklig öfverenstämmelse med Kungl. Maj:ts nådiga pro-

position till 1903 års Riksdag i detta ärende. Då båda dessa frågor äro

af principiell bet\-delse, anser stj-relsen lämphgt att till denna berättelse

vidfoga de af stjTclsen afgifna j^ttrandena i dessa ärenden. Bil. A
och B.
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Jämlikt § 8 af gällande förordning om skogsvårdsstyrelser tillkom-

mer det styrelsen att i samband med redovisningen af sin förvaltning år-

ligen afgifva en kortfattad framställning om de enskilda skogarnas inom

länet tillstånd och skötsel. Då emellertid de förhållanden, som böra

skildras under sådan rubrik, ej väsentligt förändrats under ett år, och

då styrelsen i sina berättelser för åren 1905 och igo6 lämnat framställ-

ningar af ifrågavarande slag, anser sig styrelsen i detta hänseende för

året endast böra hänvisa till nyssnämnda förut lämnade framställningar

under betonande af, att styrelsen under berättelseåret ej fått anledning

att förmildra sina i nämnda framställningar gjorda erinringar emot rå-

dande missförhållanden vid skogshandteringen inom länet.

Karlstad i april igo8.

A Vermlands läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

H. W. Tiberg.

An>iJ Nilsson.
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Bilaga A.

Till

Konungeris BefallningsJiafvande i Vertnlands län.

Genom Konungens Befallningshafvandes resolution X:o 2,860 den

21 juni detta år anmodad inkomma med yttrande med anledning af en

af Riksdagen till Kungl. Maj:t afläten skrifvelse med anhållan om för-

slag till lagbestämmelser i syfte, att skogsvårdsafgifterna måtte kunna,

där så anses lämpligt, användas jämväl för inköp af mark för bildande

af allmänningsskogar för landstingsområdena, får skogsvårdsstyrelsen i

Vermlands län härmed vördsamt anföra följande:

Vid bedömandet af frågan om hvilka former böra lämnas åt en för-

ändring i ifrågavarande riktning af nu befintliga bestämmelser i gällande

Nådiga Förordning om skogsvårdsstyrelser angående skogsvårdsafgifter-

nas användning, torde först klargöras, i hvad mån de ifrågasatta stad-

gandena äga saklig betydelse jämförda med gagnet af skogsvårdsafgif-

ternas nuvarande användning, sådan denna är angifven i nyssnämnda

Nåd. Förordning. De ifrågasatta bestämmelsernas räckvidd måste ju

gifvetvis göras beroende af sådan jämförelse.

Riksdagen har i sin skrifvelse till Kungl. Maj:t i fråga om den nya

skogslagstiftningen anfört, att skogsvårdsstyrelsernas främsta uppgift är

den, som angifves i mom. a. af § 4 i Nåd. Förordningen om skogsvårds-

styrelser, där det föreskrifves, att skogsvärdsstyrelserna skola 'befrämja

den enskilda skogshushållningen genom utbredande af kunskap i skogs-

skötsel, beviljande af bidrag till och utförande af arbeten för skogskul-

tur, tillhandahållande af frö och plantor samt vidtagande i öfrigt af åt-

gärder, ägnade att befordra en förbättrad skogshushållning».

I dessa bestämmelser är äfven hufvudsumman af den nya skogs-

lagstiftningens föreskrifter om skogsvärdsafgifternas användning inne-

fattad.

Skogsvårdskassan har sålunda för närvarande i hufvudsak till upp-

gift att bestrida omkostnaderna för skogsvårdsstyrelsernas upplysnings-

arbete samt att understödja skogsvårdsarbetens utförande, framför allt

åtgärder till återväxtens betryggande.
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Styrelsen har funnit, att dessa bestämmelser äro särdeles lämpliga,

och därigenom att styrelsen är i tillfälle att ekonomiskt understödja

skogsvårdsarbeten, ser styrelsen inga afsevärda svårigheter möta vid för-

verkligandet af den nya skogslagstiftningens syften. En granskning af

särskildt förhållandena i våra skogsområden gifver vid handen, att den

nya skogslagens fordringar i fråga om återväxt blifva mera ovissa och

otillämpHga i samma mån, som behofvet af kraftåtgärder för skogsföryng-

ringen framträder skarpare. Skogens oväxtlighet till följd af hög ålder

och dess därmed förminskade fröbarhet, dess genom upprepade dimen-

sionsblädningar i många fall lågt nedsatta virkesförråd samt en mången-

städes i samband med dessa förhållanden stående ingående försumpning

af markerna göra behofvet af synnerligen stora bidrag ur skogsvårds-

kassan till åtgärder för återväxten i dylika marker fullt påtagligt. Afven

vid fråga om arbeten för återväxten å öfriga marker äro dylika bidrag

af synnerligen stor betydelse, i det att de så afsevärdt underlätta arbe-

tet med att på upplysningens väg få en bättre skogsvård till stånd.

Med kännedom om skogsförhållandena i Vermlands län anser sty-

relsen,

att de skogsvårdsafgifter , som nu inflyta för länet, äro i sin helhet

behöfliga för dessa nu befintliga syften med skogsvårdskassan.

Återstår därför att se, huruvida bildandet af allmänningsskogar med
tillhjälp af skogsvårdskassan kan medföra samma praktiska nytta, som

den nu relaterade nuvarande användningen af skogsvårdsafgifterna.

Själfklart är, att man med en viss summa penningar kan åstadkomma

mera vidtomfattande arbeten för återväxten, d. v. s. mera vidsträckta

ungskogar, å kala marker, om man slipper att i samband med skogs-

odlingsarbetet betala själfva marken. Ännu större ungskogar kunna så-

lunda skapas med samma penningsumma, om man ej ens behöfver be-

tala hela kostnaden för skogsodlingen utan endast lämna större eller

mindre bidrag till denna kostnad.

Styrelsen är sålunda i tillfälle att åstadkomma mera vidtomfattande

arbeten till återväxtens befrämjande, om de ifrågasatta tilläggsbestämmel-

serna ej alls komma till stånd.

Men härvid har Riksdagen i sin nu ifrågavarande skrifvelse nämnt,

att ungskogen i det allmännas hand skulle beredas ett mera effektivt

skydd än i enskildas ägo. Då emellertid från rent praktisk synpunkt

hufvudsyftet med skogsvårdskassan är att få ungskogen till stånd, måste

man fråga sig, om en större inskränkning i detta gagneliga bruk af

skogsvårdskassan skulle uppvägas genom det skydd, som dock kunde

lämnas endast en mycket liten del af de uppväxande ungskogarna.

Styrelsen ser sig öfvertygad om, att detta skydd kan åstadkommas på billi-
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gare och bättre sätt samt i bet}-dligt mera vidsträckt omfattning genom
upplysning bland skogsägare om de ekonomiska tillväxtförhällandena i

ungskogarna, som ofta lämna lo % och däröfver i ränta genom till-

växten, samt genom en förbättring af möjUgheterna för skogsägare att

få belåna ungskogen äfvensom genom en väl afpassad lagstiftning mot

oekonomisk afverkning af ungskog.

Däremot anser styrelsen skäligt och af praktiskt värde, att befogen-

het gifves skogsvårdsst)'relsema att anlita skogsvårdskassan för förvärf

af lämpliga fastigheter för utförande af skogsvårdsförsök af allehanda

slag, till gagn för kunskapen om hvad härtill hörer och såsom åskåd-

ningsmaterial vid under^"isningskurser och exkursioner.

Om skogsvårdsstj-relse till äfventyrs ej finner användning för skogs-

vårdskassan i dess helhet för ofvan anförda syften, torde emellertid de

ifrågasatta tilläggsbestämmelserna vara af värde. Dessa med anlitande

af skogsvårdskassan för^-ärfvade fastigheter skulle omhänderhafvas af

skogsvårdsst}-relserna, och från fastigheterna härledande inkomster till-

falla skogsvårdskassan.

Med stöd af det ofvan anförda anser sig styrelsen böra vördsamt

anhålla, att Konungens Befallningshafvande i det underdåniga utlåtande,

ifrågavarande ärende påkallar, måtte förslå, att de ifrågasatta tilläggsbe-

stämmelserna i Nåd. Förordningen om skogsvårdsstjTelser måtte fa den

innebörden, att skogsvårdsst}-relse äger anlita skogsvårdskassan till för-

värf af fastigheter i och för anordnande af skogsvårdsförsök, och att skogs-

värdsst}Telse, då den ej finner användning för skogsvårdskassan i dess

helhet till de ändamål, som äro angifna i nuvarande § 4 af Nåd. För-

ordningen om skogsvårdsst}-relser, äger använda densamma till förvärf

af skogsfastighet för bildande af allmänningsskogar, samt att dessa fas-

tigheter måtte få helt och hållet disponeras af skogsvårdsstj^relsema.

Karlstad den 24 augusti 1907.

A Vermlands läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

H. V. Tiherg.

An-id \iIsson.

Skogsvårdsforeningens Tidskrift, Ig08. Bilaga i. I^
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Bilaga B.

Till

Konungens Befallningshafvande i Vermlands län.

Genom Konungens Befallningshafvandes resolution N:o 3,602 af den

3 juli 1907 anmodad afgifva utlåtande rörande en underdånig framställ-

ning från Föreningen för skogsvård i Norrland om åtgärder för förän-

dring af gällande bestämmelser om kreatursbete till hufvudsaklig öfver-

ensstämmelse med 1896 års skogskommittés förslag härutinnan och K.

Maj:ts härå grundade till 1903 års riksdag framlagda nådiga proposition

i detta ärende, får skogsvårdsstyrelsen i Vermlands län, återställande

remissakten, härmed vördsamt anföra följande.

Fullt påtagligt synes det styrelsen vara, att skogsbetet i många

fall gör verklig skada å skogsåterväxten samt att åtgärder i ifrågava-

rande syfte därför äro erforderliga äfven beträffande Vermlands län.

Styrelsen ser sig således fullt ense med Föreningen för skogsvård i Norr-

land, då den som hufvudmotiv för sin framställning framhåller, huru-

som det berättigade uti ett obegränsadt gemensamt mulbete å ohäg-

nade skogsmarker numera afsevärdt minskats, sedan den tid försvunnit,

då skogsägarna haft skog i öfverflöd och det sålunda ej haft betydelse,

om återväxt infunnit sig kortare eller längre tid efter afverkning eller

skogseld, samt i all synnerhet sedan behofvet af skyndsam återväxt efter

afverkning nu i stället blifvit så betydelsefullt, att lagstiftningen ingri-

pit, i många fall åläggande markinnehafvare att genom direkta skogs-

odlingsarbeten sörja för en betryggad återväxt inom begränsad tid.

Den af kreatursbetet förorsakade skadan å skogsåterväxten är emel-

lertid i stort sedt synnerligen olika på olika trakter. Främst är den

gifvetvis beroende af tillgången å kreatur per ytenhet skogsmark. I

storskogsområdena, d. v. s. där odlad jord förekommer i jämförelsevis

ringa omfattning och där således kreatursstammen per hektar skogsmark

är synnerligen oansenlig, måste betets menliga inverkan å skogsåter-
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växten vara mindre än i de mera uppodlade trakterna, där kreatursan-

talet per hektar i skogsmark är stort.

I samband härmed bör äfven framhållas, hurusom intresset för skogs-

återväxten och skogsvård i allmänhet kan sägas vara större ju skog-

fattigare en ort är, där helt naturligt vanvård af skogen och dess åter-

växt tidigare lämnar kännbara spår efter sig, ehuruväl det å andra si-

dan jämväl är påtagligt, att å en ort, där inbyggarna äro nära nog
helt och hållet beroende af skogsafkastningen, intresset för skogssköt-

seln borde vara särdeles stort, men hafva emellertid de tidigare synner-

ligen stora skogstillgångarna å dessa orter hos oss haft till följd, att

skogsvårdsintresset därstädes först på sistone börjat vakna till lif

Uppenbart är alltså, att den förevarande frågan redan inom en så

liten del af landet, som Vermlands län intager, betraktas på synnerli-

gen olikartadt sätt af befolkningen i olika orter.

För att närmare lära känna dessa olika åsikter om den förevarande

frågan hafva skogsvårdskommittéerna i socknarna för yttrande delgifvits

Kungl. Maj:ts för 1903 års Riksdag framlagda förslag till ändrade lag-

bestämmelser om kreatursbete, hvilket förslag var af följande lydelse:

»Härigenom förordnas såsom tillägg till § 5 i förordningen den 21

December 1857 o^i ägors fredande emot skada af annans hemdjur samt

om stängselsk}4dighet:

St}Tkes hos Konungens Befallningshafvande, att ohägnad skogs-

mark är föremål för skogsodling och att området för odlingen är på
lämpligt sätt å marken utmärkt, skall Konungens Befallningshafvande

utfärda kungörelse om skogsodlingens omfattning och dennas utmär-

kande å marken. Sedan en månad förflutit, efter det kungörelsen blif-

vit i församlingens och angränsande kyrkor uppläst, vare enhvar pliktig

att om sina hemdjur hålla sådan vård, att de icke inkomma å detta

område.

Sedan skogsplantorna å marken undanvuxit kreaturens bett, må på
framställning af betesberättigade sådan fredhållning genom kungörande,

som nyss är nämndt, aflysas.»

Begärda dylika yttranden hafva influtit från 49 st. skogsvårdskom-

mittéer. Af dem hafva endast 29 st. uttalat sig helt för bifall till lag-

ändringsförslaget. 7 st. kommittéer hafva, erkännande behofvet af ifrå-

gavarande lagstiftningsåtgärder från skogsvårdssynpunkt, likväl ansett

sig icke kunna för närvarande tillstyrka dem hufvudsakligen, på grund

af skogsbetets höga värde för landtbrukaren och den stora minskning i

kreatursbetet, som förmenats blifva en följd af de föreslagna bestämmel-

serna. Återstående 13 st. hafva helt afstyrkt det förevarande förslaget,

därtill föranledda af öfvertygelse om, att skogsbete endast oansenligt
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skadar återväxten, att detta bete är af alltför stor betydelse för landt-

bruket för att kunna undvaras samt att den med den ifrågasatta lag-

stiftningen förenade erforderliga hägnaden eller vallningen skulle blifva

alltför betungande.

Gentemot alla dessa af olika kommittéer åberopade skäl står vis-

serligen det synnerligen tungt vägande skälet för de begärda bestäm-

melserna, att den, som lagen ålägger att skogsodla, äfven bör af lagen

tillerkännas rätt att erhålla hjälp af ägarna till kringliggande marker att

åstadkomma skydd för skadligt bete af andra än egna kreatur på de

skogsodlade markerna. Men då skogsvårdskommittéernas uttalanden i

viss mån kunna anses vara uttryck för det allmänna omdömet om frå-

gan i de olika orterna och styrelsen äfven dessutom är fullt medveten

om, att dylika lagbestämmelser ä många orter ännu en tid skulle be-

traktas med allmän afvoghet samt då ett lagstadgande särdeles betänk-

ligt förlorar i kraft i samma mån, som det ej har motsvarighet i det

allmänna tänkesättet inom dess tillämpningsområde, vore det enligt sty-

relsens förmenande lämpligt att vidtaga den föreslagna lagändringen i

samband med medgifvande för på kommunalstämma röstberättigade

ägare till i mantal satt jord att för viss tid uppskjuta tiden för lagens

trädande i kraft t. ex. för 2 år i sänder.

Ett lagstadgande i allmänhet om skogsvård har visserligen liksom

sitt upphof äfven i första hand sitt stöd i anspråk från det allmännas

sida och det skulle med anledning däraf kunna anses oberättigadt att

öfverlämna ett hufvudbestämmande i förevarande fråga till markägarna

själfva, men det enskilda intresset torde likväl i förevarande fall äfven

göra sig märkbart gällande till förmån för de i ifrågasatta lagbestäm-

melserna. Fredandet af skogsodlade marker för kreatursbete är ju en

skogsvårdsåtgärd, som, där den är behöflig, aren naturlig följd af skogs-

odlingsarbetet, och då detta, såsom nu är fallet, måste utföras med re-

sultat på grund af lag, måste hägnadsarbetet i många fall blifva ett verk-

ligt enskildt intresse.

En verklig fördel med att lämna kommunalstämmorna det ofvan-

nämnda medgifvandet vore, att frågan, ända till dess att lagen trädt i

kraft, måste blifva föremål för diskussion i hvarje ort med korta tidsmel-

lanrum, hvarpå själfva saken måste vinna, i den mån den är berättigad.

Ytterligare en fördel med denna lösning af frågan vore, att dess

afgörande i riksdagen skulle möjliggöras, utan att själfva bestämmelserna

behöfde kringskäras till kraftlöshet, hvilket ju är att befara med bestäm-

melser, som ej äro allmängiltiga för olika landsändar.

Genom denna anordning skulle visserligen ofta det förhållandet in-

träda, att betesförbud för skogsodlade marker skulle råda i en kommun
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men ej i angränsande kommuner, hvilket likväl ej torde medföra någon

olägenhet, om saken på lämpligt sätt kungöres i de angränsande kom-

munerna.

Beträffande detaljbestämmelserna i förevarande lagändringsförslag

anser styrelsen det angeläget att göra erinringar emot bestämmelserna

om skogsodlade markers utmärkande å marken och om sättet för kun-

görandet af meddeladt betesförbud.

Vid bedömandet af frågan om skogsodladt områdes utmärkande å

marken torde hänsyn böra tagas därtill, att, då kreatursbete å annans

mark kan förorsaka skada å den numera all vård behöfvande återväx-

ten, detta bete är att betrakta såsom ett intrång, af värde sålunda en

dast för kreatursägaren, samt att därför markägaren eller den som skogs-

odlat bör åläggas så oansenliga förpliktelser som möjligt med dylikt

utmärkande, för så vidt det måste ske. Dylikt utmärkande möter, ja, om
det skall blifva verksamt i den bemärkelsen, att det skall vara lätt

synligt för en hvar, i många fall synnerligen stora svårigheter att utföra

för rimliga kostnader, på samma gång som det vore förenadt med oskä-

lig möda för den som skogsodlat att utöfva ständig tillsyn öfver, att

dylika en gång utsatta märken lämnats orörda. Styrelsen finner det

ändamålsenligt, att detta utmärkande måtte fa göras genom att i sam-

band med kungörandet angifva befintliga å marken synliga gränser, rå-

gångar eller naturliga gränser för det skogsodlade området, samt att

det därefter åligger kreatursägare att taga kännedom om, hvar dessa

fridlysta marker ligga. Endast i de fall, då fridlyst marks läge ej läte

sig beskrifvas på nyssnämnda eller annat lättfattligt sätt, skulle, till lätt-

nad för återfinnande af dylik mark, vara erforderligt att med märke

eller märken å marken samt genom angifvande vid kungörandet af af-

stånd från sådana märken till hörn och gränser beteckna det område,

som fridlysningen afser. iMarkägarens ansvar för dylika märken borde

dock upphöra, så snart han bevisligen en gång utsatt dem, hvarigenom

syftet med dessa märken att endast vara till lättnad för återfinnandet

af ett hygge och ej till beständig varning för vallhjonen ytterHgare

preciserades.

Hvad beträfi"ar kungörandet af meddeladt betesförbud, så synes

det styrelsen föga verksamt att för kungörandet af en sak af praktiskt

värde för inbyggarna i en ort anlita det numera föråldrade kungö-

randet från predikstolen i kyrkorna. Enligt styrelsens förmenande vore

lämpligare och jämväl mera förenligt med ofvan föreslagna skyldighet

för kreatursägare att själfva hålla reda på fridlysta betesområden, att

skriftliga uppgifter om fridlysta markers läge funnes att tillgå för krea-

tursägare hos viss person eller vissa personer i hvarje kommun.
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Enligt styrelsens förmenande förefinnes sålunda ett verkligt behof

af lagbestämmelser i ifrågavarande syfte och anser styrelsen därför hö-

geligen önskvärdt, att denna sedan länge omtvistade och för hvarje dag

alltmera aktuella fråga snarast möjligt finner en lösning.

Karlstad den 20 jan. n

Ä Vermlands läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

H. V. Tiherg.

Arvid Nilsso7i.
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Berättelse,

öfver verkställd granskning af Vermlands läns skogsvårdsstyrelses rä-

kenskaper och förvaltning år 1907.

Den ekonomiska ställningen under revisionsåret framgår af föl-

jande tablå:

Inkomster:

Behållning från 1906 17,201: —
Skogsvlrdsafgifter 102,077: 50

Statsanslag l,ooo: — 120,278: 50

Vermlands Enskilda Bank 5, 000: —
Försäljning af skogsfrö 1.527: 98

Räntor 1 .635: 20

Diverse 1 90: 80

Summa kronor 128,632: 48

Utgifter:

Styrelsens resekostnader i ,203

Tjänstepersonalens aflöning och resekostnader 14,369

Skogsodlingskostnader 20,647

Dikningsarbeten 16,085

Fröklängningsanstalten och kottuppköp I>6i4

Lägenheten Moängen 44S

Undervisningskurser 3i733

Tidskrifter och folkskrifter 810

Inventarier 1 . 504

Annonser och tryck 2,918

Analyser, hyror, arrenden, skrifbiträde, frakter, postafgifter m. m. 3,438

14

89

90

39

74

05

56

08

82

45 66,774: 02

Behållning till 1908 61,858: 46

Summa kronor 128,632: 48

Verifikationerna äro af oss granskade och i god ordning befunna.

Vid siffergranskningen har anmärkts vid verifikationen N:o 11, att

därå utbetalats kronor 6,9°, ehuru dess slutsumma rätteligen utgör kr.

7,90, hvarför skillnaden anmärkes till utbetalning under är 1908.
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Alla vid sko^svårdsstyrelsens sammanträden under året förda pro-

tokoll äro oss företedda och af oss granskade, likasom styrelsens be-

rättelse öfver dess verksamhet under revisionsåret.

Af denna hafva revisorerna bland annat inhämtat, att under det

gångna året varit anordnade tvenne utbildningskurser, den ena för ut-

bildande af skogsplantörer och den andra för folkskollärare. Den förra

har i främsta rummet afsett fyllandet af styrelsens stegrade behof af

dugliga plantörer, hvaremot den senare satt som sitt mål att genom fol-

kets egna uppfostrare sprida kännedom om skogskulturens stora bety-

delse för vårt land och hos de unga väcka insikt om vikten för den en-

skilde af en rationell skogsvärd. Båda dessa åtgärder synas revisorerna

vara synnerligen lyckliga och utgöra steg i den väg, skogsvårdsstyrel-

sen redan inslagit för genomförande af sin stora uppgift, och hvarom

revisorerna vid afgifvande af näst föregående revisionsberättelse hade

tillfälle att uttala sig.

Vidare vilja revisorerna erinra om Vermlands Enskilda Banks fri-

kostiga gåfva af 5,000 kronor, hvari man med visshet äger rätt att se

ett synnerligen kraftigt uttryck för bankdelägarnas odelade gillande af

det sätt, hvarpå skogsvårdsstyrelsen söker lösa sin ansvarsfulla uppgift.

På grund af hvad sålunda vid revisionen förekommit och då räken-

skaperna äro ordentligt förda samt väl verificerade, få vi, under förbe-

håll af rättelse i 1908 års räkenskaper med anledning af här ofvan gjord

sifferanmärkning, tillstyrka, att full och tacksam ansvarsfrihet lämnas så-

väl Vermlands läns skogsvårdsstyrelse som dess kassaförvaltare för den

tid revisionen omfattar.

Karlstad den 30 maj 1908,

H. E. Montgomery.
Af Kungl. Maj:t förordnad.

R. Wikström. Axel Låftman.
För Vermlands läns landsting. För Vermlands läns kungl. hushållningssällskap.
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Till

Konungens Befallningshafvande i Vermlands län.

Med anledning af Konungens Befallningshafvandes skrifvelse X:o

2,8ii den lo dennes med öfverlämnande af bl. a. vederbörande revi-

sorers berättelse öfver verkställd granskning af Vermlands läns skogs-

vårdsstyrelses förvaltning år 1907 jämte anmodan att snarast möjligt in-

komma med det yttrande, hvartill berättelsen i fråga kunde gifva anled-

ning, far undertecknad i egenskap af förvaltare af skogsvårdskassan

vördsamt erkänna af revisorerna anmärkt sifferfel, och skall på grund af

detta fel påkallad utbetalning verkställas samt redovisas i 1908 års rä-

kenskaper. Revisionsberättelsen bifogas.

Karlstad den 17 juni 1908.

På uppdrag af Vermlands läns skogsvårdsstyrelse:

Arvid Nilsson.





Berättelse

angående de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

samt skogsvårdsstyrelsens verksamhet i Västernorrlands

läns landstingsområde år 1907.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Skogarnas tillstånd och skötsel undergå endast sä småningom för-

ändring och anses, hvad skogsvårdsstyreJsen härom anfört i redogörel-

serna för åren 1905— 1906, äh-en för berättelseåret äga sin giltighet.

Västernorrlands län omfattar en totalareal af 2,584,678 hektar och,

utgående dels från den s. k. Norrlandskommitténs utredning, dels från

af skogsvårdsstyrelsen verkställd beräkning öfver impedimentens omfatt-

ning, torde denna areal vara sålunda fördelad:

Inrösningsjord 150,502 hektar

Krono- och ecklesiastika skogar 195,418 »

Enskilda skogar:

skogsmark 1,902,944

impediment 335»8i4 2,238,758

Summa 2,584,678 hektar

Afverkning.

Under det att afverkning af timmer torde bedrifvits till ungefär lik-

nande omfattning som föregående år, har det ökade behofvet af råma-

terial till trämassefabrikationen samt de gynnsamma konjunkturer i öf-

rigt, hvarunder denna industri arbetat, haft till följd, att afsättningsmöj-

ligheterna för massaved varit synnerligen goda. Inom länet förefinnas i

synnerhet å höjdlägena stora skogsvidder, hvarest under de senaste år-

tiondena timmerblädning ned till 10 å 8 tums brösthöjdsdiameter ägt rum.
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Dessa vidder äro nu till afsevärd del beväxta med gles och föga

växtkraftig skog, hvilken för egen del saknar utvecklingsmöjlighet och

ej inom öfverskådlig framtid väntas kunna föryngra sig utan människans

ingripande.

En af de första åtgärderna för erhållande af föryngring pä dessa trak-

ter är afverkning af den sålunda för återväxten hinderliga skogen. Dy-

lika afverkningar måste dock verkställas med försiktighet och sakkunskap,

så att ej stora kalmarker uppkomma efter desamma, samt så att hvarje

träd, hvilket kan väntas komma att lämna frö, kvarhålles. Till hvilken

omfattning ifrågavarande afverkning låter sig göra, är i stort sedt ute-

slutande beroende på, huruvida virket ekonomiskt kan afyttras eller ej.

Genom trämasseindustrien är ett dylikt tillgodogörande möjligt och här-

med förutsättningen för ett intensivare skogsbruk gifven. Hvad här of-

van framhållits gäller i ännu högre grad med afseende på de trakter,

där kolning kan äga rum, detta enär härvid virke af hur dålig beskaffen-

het som helst kommer till användning. Kolning har dock med under

året gällande priser på kol ej kunnat äga rum på längre afstånd än c:a

högst 2 mil från järnvägslinje.

Som från förvaltningarna af respektive fabriker välvilligt lämnats

uppgift å den kvantitet massaved, hvilken afverkats inom länet samt

stationsinspektorerna tillmötesgått med meddelande angående utlastningen

af skogskol, ser sig skogsvårdsstyrelsen i stånd göra en beräkning öfver

afverkningen af massa- och kolved under ett år. Den förra af dessa

uppgifter afser fångsten drifnin^.såret igo6—07, den senare grundar sig

på under 1907 afsänd mängd skogskol, hvilken torde representera den

kolyed, som afverkades drifningsåret 1905—06.

Afverkad kvantitet massaved:

Norra Ångermanland 100,582 kbm. (fast mått)

Ängermanälfvens område 132,370 >

Medelpad 116,590 »

Summa 349,542 kbm.

Verkställd skogskolning:

läster ä 20 hl. virkesåtgång

Norra Ångermanland 12,170 27,991,0 kbm.

Ängermanälfvens område 26,265 60,409,5 »

Medelpad 72,184 166,023,2 »

Summa 110,619 254,423,7 kbm.
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Inom kustsocknarna samt utefter Ängermanälfven nedom Granvåg

har ej någon nämnvärd afverkning af massaved ägt rum, utan hafva här

de smärre virkessortimenten med större fördel kunnat apteras till spärrar,

props o. s. v. Vid bedrifvandet af dessa afverkningar är det ofta ung

och medelålders skog, som får falla för yxan, och taga afverkarna —
hvilka vanligen antingen utgöras af afverkningsrättsinnehafvare eller af

personer, som förvärfvat hemmanet med afsikt att, sedan skogen tillgo-

dogjorts, åter afyttra detsamma — ej någon som helst hänsyn till skogs-

vårdens fordringar utöfver, hvad med stöd af gällande skogslag, kan

åläggas dem. Bortseende från dessa hemman, hvilka kommit i skogs-

spekulanters ägo, bedrifvas dock äfven å hemman i bondehand mången-

städes afverkningar, hvilka måste betraktas som skogssköfling. De tvenne

vanligaste orsakerna härtill äro begynnande ekonomiskt trångmål för

hemmansägaren eller arfskiften, då en af arftagarna, hvilket ofta är fallet,

vill lösa ut medarfvingar till hemmanet. I våra grannländer, Finland

och Norge, har man sökt afhjälpa sist anmärkta förhållande genom upp-

rättande af en hypotekslåneanstalt, hvarest växtlig skog kan belånas. De

svårigheter, som härvid möta, äro dels att kunna erhålla skogens värde

rätt uppskattadt, dels kontrollerandet af, att afverkning ej äger rum från

sålunda graverad skog samt slutligen faran för skogseld. Denna fråga

torde äfven för vårt land vara af sådan betydelse, att den förtjänade ett

beaktande från statsmakternas sida.

Förefinnes ej ofvan anförda orsaker till en forcerad afverkning,

hvilken blir så mycket mer ödesdiger, när äfven de minsta dimensioner

med fördel kunna realiseras, kan hos den skogägande allmänheten spåras

ett nyvaknadt intresse att söka vid bedrifvandet af afverkningar äfven

taga hänsyn till skogsvårdens fordringar. De större skogsägarna hafva

vanligen i sin tjänst skogligt bildade personer och de mindre skogsägarna

hafva (såsom af bil. A. framgår) i afsevärd utsträckning användt sig af

skogsvårdsstyrelsens tjänstemän för verkställandet af stämpling eller ut-

märkning af fröträd.

Skogsvårdsarbeten.

Skogskultiirer hafva under år 1907 verkställts i större omfattning

än något föregående år. Detta beroende dels på nyvaknadt intresse för

och insikt om desammas betydelse, dels därpå, att gällande skogslag

påfordrar, att, sedan afverkning bedrifvits, försorg skall dragas om åter-

växten. Sådder skulle dock med visshet verkställas af ett större antal

skogsägare än nu är fallet, därest säkerhet funnes för att ej de upp-
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komna plantorna afbetades eller nedtrampades af kreaturen. Nu gäl-

lande stängsellag har tillkommit under en tid, då skogskulturer ännu ej

plägade utföras och är afifattad endast med hänsyn till boskapsskötselns

fordringar, och är sålunda den, hvilken verkställt skogsodling, enligt

denna lag ej berättigad till något som helst skydd mot den åverkan,

som förorsakas af annan tillhöriga kreatur.

Denna skada å plantskogen — uppkommen genom själfsådd eller

skogskultur — är dock af väsentligt oHka omfattning inom skilda delar

af länet. Så är densamma af långt mindre betydelse i de glesare be-

byggda socknarna i det inre landet, hvarest kreaturen förekomma i

långt mindre antal i förhållande till utmarkens areal än i kusttrakterna.

Mest i ögonen fallande är denna åverkan i öfre Ångermanlands kust-

socknar, där skogarna sedan länge tillbaka varit föremål för en förö-

dande propsafverkning. Läget är torrt och skarpt samt trakten utsatt

för de utpinande hafsvindarna. Den till stor del fattiga befolkningen

håller får och getter, hvilka fritt ströfva omkring från tidigt på våren

till sent på hösten, med begärlighet förtärande de unga plantornas skott

och knoppar.

Inom länet verkställd skogsodling (frösådd):

A enskildes hemman har under året skogsodlats med bidrag

ur länets skogsvårdskassa 90,2 har

D:o D:o å bolag tillhöriga hemman 986,0 »

Utan bidrag ur länets skogsvårdskassa men under ledning af

skogsvårdsstyrelsens tillsyningsmän har skogsodlats (på

grund af lagenligt åliggande) 119,8 »

Summa 1,196,0 har

Härtill kommer den skogsodling, som på grund af gällande skogs-

lag verkställts af skogsägare utan anlitande af i styrelsens tjänst an

ställdt arbetsbefäl, och kan styrelsen ej angifva huru stor areal sålunda,

kultiverats.

Hyggesrensning och markberedning

:

Styrelsen kan endast angifva den areal, hvilken beredts med bidrag

ur skogsvårdskassan och uppgår denna till 5,290,9 hektar. I verklig-

heten hafva dylika arbeten utförts i större utsträckning än ofvan angif-

vits, enär på grund af lagenligt åliggande afsevärda områden sålunda

behandlats.
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Torrläggningsarbeten af försumpade marker:

Den allt hitintills fortgående försämringen af skogen och skogsmar-

ken har haft sin rot och upphof i tvenne förhållanden. Det ena är den

af ålder bedrifna blädningen till viss dimension, hvilken haft till följd

svårigheter för tallen att för}'ngra sig och i stället g>'nnat uppkomsten

af granåterväxt äfven å sådana marker där detta trädslag i motsats till

tallen icke har utA-ecklingsmöjlighet. Det andra af dessa förhållanden

är den sig mer och mer utbredande försumpningen. Verkningarna häraf

hafva äfven allt mer och mer börjat att beaktas af skogsägarna. På

intet skogsvårdsarbete har tillnärmelsevis nedlagts den kostnad och det

arbete som på utförande af skogsdikning, och gäller detta såväl de större

som de mindre skogsägarna. Bolagens dikningar hafva hufvudsakligast

verkställts i länets inre socknar och hafva äf\'en de enskilda hemmans-

ägarna i dessa trakter utfört torrläggningsarbeten i större utsträckning

än i kustsocknarna och är detta beroende, dels på att allmogen ej här

haft samma exempel för ögonen, dels ej innehar den vana i diknings-

arbeten som i de trakter, där detta arbete sedan ålder verkställts, och

dels slutligen på de bättre tillfällen till arbetsförtjänster, som här erbju-

das, och hvilka i hög grad fördyra dikningars utförande. Ett par af de

större bolagen hafva verkställt arbeten af detta slag till en omfattning,

som endast i Västerbottens län torde äga sin motsvarighet inom landet.

Under året hafva inom länet upptagits sammanlagdt 605,868 m.

skogsdiken samt verkställts 198,825 m. bäckrensningar.

Närmare redogörelse öfver verkställda skogsvårdsarbeten återfinnas

i Bil. B och C.



224

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Den enskilda skogshushållningens hefrämjande.

Länsjägmästaren har under året inom skilda delar af länet hållit

14 föredrag i skogshushållning, och hafva dessa föredrag sökt anpassas

så, att de hållits vid tillfällen, då menigheten varit samlad till kommu-

nalstämma eller andra sammanträden. Vid trenne s. k. landtmanna-

veckor, hvaraf en varit förlagd till Nordvik i Nora socken, en till

Bjästa i Nätra socken och en till Ålsta i Torps socken har länsjägmäs-

taren äfven medverkat. Tillsyningsmännen hafva under resorna inom

sina distrikt byavis plägat sammankalla hemmansägarna och med dem

samtalsvis aihandlat frågor rörande skogsvård. I likhet med föregående

år har skogsvårdsstyrelsen beviljat ett anslag af 300 kronor till hvardera

af länets tvenne landtmannaskolor vid Hola och Älsta att användas till

bestridande af kostnaden för undervisning i skogshushållning, och har

länsjägmästaren fortfarande uppehållit denna undervisning vid Nordviks

landtbruksskola. Styrelsen har vidare genom spridandet af folkskrifter

i skogsvård sökt verka för höjandet af intresset härutinnan.

Sakkunnigt biträde för skogens skötsel.

Sakkunnigt biträde vid skogens skötsel och vård har efter ansökan

lämnats skogsägare kostnadsfritt under en tid af högst 4 dagar. Re-

kvirent, hvilken önskat åtnjuta biträde af tillsyningsman under längre tid,

har härför fått ersätta förrättningsmannen med kronor 4,50 för hvarje

öfverskjutande dag. Endast i undantagsfall har biträde af skogsvårds-

styrelsens personal påkallats för förrättning å trävarubolagens skogar,

enär dessa vanligen hafva skolat folk i egen tjänst.

Begärdt biträde har lämnats:

för handledandet af skogsodlingsarbeten;

* anvisandet af huru hyggesrensning och markberedning bör utföras,

och har dylik anvisning vanligen lämnats i samband med verkstäl-

landet af hyggesbesiktning;
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för utförandet af stämplingar;

» utmärkning af fröträd;

» afgifvandet af råd vid tillämnad afverkning;

» uppgörande af plan och kostnadsförslag till torrläggning af försum-

pade marker och myrar.

Till hvilken omfattning länets skogsägare anlitat skogsvårdsstyrelsens

personal och hvad under dessa förrättningar verkställts framgår af bil. A.

Skogsvårdsstyrelsen har med utgången af berättelseåret varit i verk-

samhet under sin första treårsperiod och har under denna tid af styrel-

sens tjänstemän handledts eller planlagts följande arbeten

:

\'erkställd skogsodling:

år 1905 75,5 har

» 1906 150,0 »

» 1907 210,0 »

Upprättade arbetsplaner, hufvudsakligen afseende torrläggning af

försumpade marker:

år 1905 47 st. med beräknad kostnadssumma, kronor 9,335:78

» 1906 155 » 3 » » » 29,680:36

» 1907 288 > » » » » 38,484: 72

Utstämplingsförrättningar

:

år 1905 50 st. hvarvid utstämplades 00 träd

> 1906 86 » » » 213,752 >

» 1907 163 » > » 445,651 »

Personalens sammanlagda antal förrättningsdagar för verkställande

af ofvanstående m. fl. arbeten samt för utöfvande af den kontrollerande

verksamheten voro:

år 1905 819 dagar

» 1906 1.575 »

» 1907 2,143 »

' Hiifvudsakligast afseende att lämna anvisning och råd vid stämplings utförande.

Skogsv&rdsf&reningens lidskri/t, igoS. Bilaga i. j-
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Bidrag af skogsvårdsmedel.

Till utförande af de arbeten å enskildes hemman, för hvilka plan

upprättades är 1906 af skogsvårdsstyrelsens tillsyningsmän, har styrel-

sen beviljat ett bidrag af 60 % å beräknade arbetskostnaden, under

förutsättning att dessa arbeten äro på af styrelsen godkändt sätt utförda

före den 15 september 1908.

De år 1906 upprättade planerna utgöras af:

20 st. afseende hyggesrensning och skogskultur.

beräknad kostnad 1,039:69 kronor

beviljadt bidrag 618: 41 »

127 st. afseende torrläggning af försumpade marker:

beräknad kostnad 24,699:99 kronor

beviljadt bidrag 14,777: 99 »

Motsvarande siffror år 1905 voro:

För hyggesrensning och skogskultur:

7 planer; beräknad kostnad 1,324:86 kronor

beviljadt bidrag 662:43 »

För torrläggning af försumpade marker:

33 planer; beräknad kostnad 4.37o: 33 kronor

beviljadt bidrag 2,185:17 »

År 1906 utfördes af trävarubolag inom länet skogsvårdsarbeten för

ett sammanlagdt belopp af 213,733: 34 kronor och har styrelsen, sedan

arbetsrapporterna granskats och härvid några mindre poster, för hvilka

bidrag ej ansetts böra utgå, afdragits, beviljat bidrag uppgående till en

summa af 43,635: 95 kronor och i regel utgörande 20 % af nedlagd ar-

betskostnad. Undantag härifrån har endast ägt rum beträffande de ar-

beten, som utförts år 1905, men hvilka i respektive redogörelser upp-

tagits bland 1906 års arbeten. Beträffande dessa har det beviljade bi-

draget utgjort 30 % af kostnaden eller samma % som år 1906 bevil-

jats för arbeten utförda ifrågavarande år. Som länsjägmästaren ej mer

än undantagsvis medhunnit besiktiga dessa arbeten, har under tvenne

månader en biträdande länsjägmästare varit anställd med hufvudsakligt

åliggande att verkställa dylika arbetsafsyningar. Sammanfattning jäm-

väl af 1906 års bolagsarbeten återfinnes i bilaga B., närmare redogörelse

öfver desamma är införd i berättelsen för föregående år.
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Af enskilda skogsägare under år 1907 verkställda skogsvårdsarbe-

ten äro i de flesta fall utförda i enlighet med af skogsvårdsstyrelsens

tillsyningsmän under åren 1905 och 1906 uppgjorda arbetsplaner och

till hvilkas utförande visst bestämdt bidrag beviljats. Till bestridande

af kostnaden för under ledning af tillsyningsmän verkställda skogskul-

turarbeten har ett bidrag af 60 % af arbetskostnaden i enlighet med
af tillsyningsmän attesterad dagsverkslista beviljats. Dessutom har sty-

relsen kostnadsfritt tillhandahållit skogsfrö, dock högst 3 kg. till hvarje

rekvirent. Enligt ofvan har till 60 skogsägare under året utbetalats i

bidrag 4,497:58 kronor mot 1,348:09 kronor år 1906 till 21 skogsägare.

Storleken af och fördelningen inom länet af dessa arbeten framgår af

bil. C.

Bidrag till arbeten för sådana markers försättande i skogbärande

skick, som efter 1905 års ingång afverkats så att skogens återväxt up-

penbarligen äfventyrats, har icke lämnats, hvaremot biträde för anvis-

ning, huru dylika arbeten böra utföras, på rekvisition kostnadsfritt till-

handahållits.

På grund af nästan total missväxt å tallkott, har styrelsen från egen

klängningsanstalt endast erhållit 12,2 kg. tallfrö. Behofvet af skogsfrö

har således måst fyllas genom inköp, men har härvid beaktats, att en-

dast frö, härstammande från jämförelsevis högt och nordligt belägna

trakter erhållits. Under året har skogsvårdsstyrelsen till inköpspris le-

vererat skogsägare inom länet 120,8 kg. tall- och 5,0 kg. granfrö. Under

ledning af tillsyningsmän har utsatts 64,8 kg tall- och 13,6 kg. granfrö.

Afverkningar i strid mot gällande skogslag.

Vid behandling af ärenden af detta slag har styrelsen följt den

principen att, innan s. k. laga syn påkallats, först söka med vederbö-

rande afverkare träffa öfverenskommelse angående vidtagandet af erfor-

derliga kulturåtgärder. Dylik öfverenskommelse har dock ej godtagits

med mindre än att borgen ställts för densammas fullgörande. Endast

när vederbörande nekat lämna förbindelse af detta slag eller större skynd-

sarrfhet varit af nöden, har styrelsen påkallat lagenlig undersökning.

Då rapport inkommit om en påbörjad afverkning, vid hvilken återväxten

ansetts komma att blifva äfventyrad, har styrelsen tillsändt afverkaren

en anmaning att företaga de inskränkningar i densamma, hvilka med
hänsyn till återväxtens betryggande ansetts erforderliga samt att fram-

deles verkställa nödig hyggesrensning, allt vid risk att syn i motsatt

fall påkallas, och har erfarenheten visat, att dessa anmaningsskrifvelser
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ofta — men visst icke alltid — haft åsyftad verkan. Äfven dä det gällt

lindrigare fall af redan utförd afverkning eller där det med visshet har

kunnat antagas, att af styrelsen på detta sätt gifven erinran beaktas, har

ingreppet inskränkts till dylik anmaning.

Under året hafva styrelsens tjänstemän besiktigat 476 afverkningar

och har i 86 fall ett uppenbarligt äfventyrande af återväxten ansetts

föreligga. Utaf dessa senare har afverkningen i 67 fall bedrifvits på

grund af afverkningsrättsupplåtelse och endast i 19 fall af ägaren till

skogen. Tablå öfver lagstridiga afverkningar och deras fördelning å

länets socknar finnes införd såsom bil. D. Laga undersökning i enlig-

het med § 2 af gällande skogslag har, såsom af denna tablå framgår,

hållits på 18 afverkningstrakter. I 16 fall af dessa hafva förrättnings-

männen konstaterat, att afverkningen bedrifvits så, att skogens återväxt

uppenbarligen äfventyrats. I i fall ansågs ett dylikt äfventyrande

komma att äga rum, därest afverkningen skulle utföras så, som enligt

verkställd utstämpling var ämnadt, men var vid synetillfället afverk-

ningen ännu ej bedrifven till den omfattning, att ett dylikt äfventyrande

ansågs föreligga. I ett fall slutligen funno synemännen, att ej sådan

vanskötsel som omnämnes i § i af gällande skogslag vore för handen

Oraförmälda öfverenskommelser med borgen hafva ingätts till ett

antal af 19 st. Afsända anmaningsskrifvelser uppgå till 49 st. Motsva-

rande siffror för åren 1905 och 1906 finnas äfven angifna i Bil D.

Lagenligt ingångna öfverenskommelser.

Vid årsskiftet 1906— 07 kvarlågo 29 mål, rörande afverkningar,

som enligt syneutlätande bedrifvits sä, att skogens återväxt blifvit uppen-

barligen äfventyrad, men med afseende på hvilka stadgad öfverenskom-

melse ej träffats. Under året hafva enligt ofvan 16 dylika fall tillkom-

mit, hvadan styrelsen ägt att söka träffa öfverenskommelser i 45 fall.

Dylika äro under året ingångna till ett antal af 39, 3 fall balansera

till innevarande år och i 3 fall har styrelsen ej kunnat träffa öfverens-

kommelse, utan har mot vederbörande vid domstol anhängiggjorts och

utförts talan. Afverkningsförbud hafva på skogsvårdsstyrelsens hemstäl-

lan utfärdats under året beträffande afverkning å tre hemman.

Rättegångar.

Under året har styrelsen vid underrätterna fört 5 rättegångar, hvaraf

4 på grund af afverkares vägran att ingå öfverenskommelser, angående
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vidtagande af erforderliga åtgärder för äterväxts erhållande samt i på

grund af att i öfverenskommelse aftalade åtgärder blifvit eftersatta. Ut-

slag har fallit i 3 af dessa mål, samtliga i enlighet med styrelsens yr-

kanden. Tvenne mål voro vid årsskiftet ej slutbehandlade.

I ett af de mål, hvari Svea hofrätt under år 1906 fastställt härads-

rättens utslag, har vederbörande afverkare fullföljt sina besvär hos

Kungl. Maj:t. Målet föredrogs den 14 maj 1907 i högsta domstolen,

hvars flesta ledamöter ej funno skäl göra ändring i häradsrättens utslag

och har härigenom skogsvårdsstyrelsens talan bifallits.

I bil. E. finnes uppgift införd öfver under treårsperioden 1905—07

ingångna öfverenskommelser, förda rättegångar samt på grund af skogs-

styrelsens hemställan utfärdade afverkningsförbud.

Administration.

Styrelsens sammansättning har under året varit oförändrad och har

å 4 sammanträden beslut fattats i sådana ärenden, som icke af ordfö-

randen enbart på grund af honom lämnadt uppdrag kunnat afgöras. Ex-

peditionen och kassaförvaltningen har i likhet med förgående år hand-

hafts af ordföranden. Såsom ordinarie tjänstemän hafva under året varit

anställda en länsjägmästare samt 7 tillsyningsmän, hvardera med visst

tjänstgöringsområde benämndt skogsvårdsdistrikt. Under år 1906 var lä-

net indeladt i 4 dylika distrikt men hafva dessa från och med ingången

af berättelseåret ökats till ett antal af 7 st. De olika distrikten omfatta:

Fjällsjö distrikt (tillsyningsmannens adress: Backe): Tåsjö, Bodum,

Fjällsjö, Junsele, Ramsele, Adalsliden, Edsele och Helgums socknar;

Sollefteå distrikt (tillsyningsmannens adress: Sollefteå)'. Graninge,

Långsele, Resele, Ed, Sollefteå, Multrå, Sånga, Öfverlännäs, Boteå, Tors-

åker, Styrnäs, Dal och Ytterlännäs socknar;

Härnösands distrikt (på grund af särskildt tillstånd är tillsynings-

mannen boende utom distriktet och är adressen: Prästtnon): Gudmundrå,

Bjärtrå, Skog, Högsjö, Nora, Nordingrå, Vibyggerå, Ullånger, Hemsö,

Säbrå, Stigsjö, Viksjö och Häggdångers socknar samt Härnön.

Anundsfö distrikt (tillsyningsmannens adress: Bredbyn): Anundsjö,

Skorped, Sidensjö och Nätra socknar;

Örnsköldsviks distrikt (tillsyningsmannens adress: Örnsköldsvik):

Trehörningsjö, Björna, Gideå, Grundsunda, Arnäs, Själevad och Mo
socknar;

Indals distrikt (tillsyningsmannens adress: Indal): Indalsliden, Holm,

Indal, Ljustorp, Hässjö, Tynderö, Timrå och Sättna socknar;
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Torps distrikt (tillsyningsmannens adress: Fränsta ): Njurunda, Alnö,

Skön, Selånger, Tuna, Attmar, Stöde, Torp, Borgsjö och Hafverö socknar.

Under sommarmånaderna hafva såsom extra tjänstemän varit an-

ställda:

Under en tid af omkring 2 månader en person såsom biträde åt

länsjägmästaren samt har äfven en af de ordinarie tillsyningsmännen

tillfälligtvis tjänstgjort i denna egenskap inom Medelpad. Sju extra till-

syningsmän hafva tjänstgjort under följande tider: i under 5 månader,

I under 4 månader, 2 under 3 månader hvardera, i under 2 månader

samt under vårkulturerna tvenne plantörer. Länsjägmästarens förrätt-

ningsresor hafva ägt rum under sammanlagdt 237 dagar, tillsyningsman-

nens under 1,906 dagar. Motsvarande siffror voro för år 1905 respek-

tive 149 och 670 samt för år 1906 185 och 1,390.

Styrelsens diarium upptager 898 nummer, omfattande 1,104 inkomna

och 730 utgående skrifvelser. Under år 1905 expedierades 410 ärenden

samt under år 1906 476.

Finanserna.

Ur skogsvårdsstyrelsens räkenskaper framgår följande tablå rörande

årets inkomster och utgifter samt tillgångar vid årets slut:

Styrelsens inkomster och utgifter år 1907.

In k o ms te)

:

Statsanslag till skogsodlingens befrämjande i,ooO: —
Influtna skogsvärdsafgifter 114,845: 50 iiq84t: cq

Äterburna, af styrelsen förskjutna, synekostnader 3,728: 15

Försåldt skogsfrö 1.430: 69

Försålda inventarier 29: 70 r jcg. r-

Upplupna räntor 6,192: 01

Kronor 127,226: 05

[^/gt/ier:

Löner:

Länsjägmästaren 4,000

Tillsyningsmän, 6 ordinarie 7,ioo

D:o I » under 11 månader i,loo

Tillägg till^tillsyningsman Hérnod 600 12,800:

Arfvodcn

:

Sekreterare och kassamannaarfvode' i,ooo: —
Skrifbiträde 900:

Tillsyningsmän, 2 extra ." 666: 09 2,566: 09 15,-66- 09
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Rese- och traktamctitsersättniiigar

:

Styrelsen 1,228: 02

Länsjägmästaren 2,774: 58

Biträdande länsjägmästare 856: 35

Tillsyningsman Hérnod 2,943: 64

Tillsyningsmän, ordinarie 6 st 10,425: 08

D:o extra 2,8ii: 57 21,039: 24

Syneförrättningar och rättegångar 1,887: 30

Bidrag till utförda skogsvårdsarbeten 48,133: 53

Skogsfrö och fröklängning 1.46 1: 90

Inventarier 521 : 65

Bidrag till under\-isningskurser i skogshushållning vid landtmanna-

skolor, folkskrifter i skogsvård m. m 926: 65

Diverse omkostnader såsom telefon, skrifmaterialier, blankett- och

cirkulärtrj-ck, hyra, frakter, stämpelafgifter, lotsningar, annonser,

revisionskostnader, sekreterarearfvode för är 1906 m. m 4,263: 26 r^ jq.

Kassabehållning ^ 33,62 6

Kronor 127,226

29

43

05

Styrelsens tillgångar den 31 december 1907.

Ä depositionsräkning med Hernösands Enskilda Bank 105,169: —
A upp- och afskrifningsräkning med D:o 5,748-' 41

Kontant i kassan 4,821: 36 ijc 7:58- 77

Inventarier 50°- —
Fröklängningsstugan 2,500: — 3,000

Förskotterade syne- och rättegångskostnader 2,587: 59

Summa tillgångar 12 1.326

Sollefteå den 30 april 1908.

A skogsvårdsstyrelsen vägnar:

Harald Wedholm.

Albert Gölhe.

36
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Bil. B.

TABLÅ,
utvisande af trävarubolag utförda skogsvårdsarbeten inom Västernorrlands län

år 1907.

Socken

Hyggesrensning och

markberedning

Har Kr.

Skogsodling

Har Kr.

Torrläggningsarbeten

Diken
meter

Bäckrens-

ningar Kr.

Summa

Kr.

Njurunda

Selånger

Stöde

Torp
Sättna

Ljustorp

Hässjö

Indal

Indalsliden .

Holm
Hafverö

Borgsjö

Viksjö

Gudmundrä.
Ytterlännäs

.

Boteå

Ofverlännäs

Långsele

Graninge;...

Helgum
Edsele

Ramsele
Fjällsjö

Bodum
Tåsjö

Junsele

Adalsliden .

Resele

Ed
Skorped
Anundsjö
Björna

Trehörningsjö

Gideå
Grundsunda
Arnäs
Själevad

200,0

6,0

12,0

382,0

115,0

180,0

206,2

3>o

40,0

67,7

13.0

59,0

66,0

10,0

15,0

68,5

35>o

20,0

52,0

65,0

12,0

40,0

67,0

15,0

564,6

1,487,3

1,330,2

103,0

908

128

376
2,962
4S4

2,076

4,198

41

234
69336
59048

226 62

589 61

ii8'59

172 50

51047
458150
381-
631 26

1,448 —
39
8895

568I50

216:

—

2,08541
3,7Sojo3

4,657 43
547,"

12,0

16,0

2,5

28,4

12,0

6,0

192,0

1,4

3,°

90,0

14,0

18,0

24,0

7,5

25,

s

8,

o

14,0

6,5

36,0

20,8

8,s

15,0

331,9

47,6

18,4

27,0

10635

64

353
132

52

1,568

23
17065

1,218 37

17392
19023

707I24
314!—
95587
291I64

235
168

913
507
91

345

3-491

1,257

796 21

32695

1,261

80

3.695

4,617

545
1,315

31,293
2,141

7,174

12,647
1,101

7,392
8,268

5,184

15,567

4,195
8,209

39,305
14,251

5,878

42,798
16,213

9.374

9,489

7.639
263,688
27,261

16,595

13,629

2,884
4S0

1,053

1,957

115

3.133

4,730
6,442

8,457

13,646

12,182

22,807

5,404

3,269

9,033

633
10,964

7,507

9,914

18,514

8,127

1,511

2,917

1,577

1,971

7,424

13,933

1,069

280
426
22

1,059

1,475

977
1,346

11,561

324
4,426

7,036

930

1.743

2,143
1,826

4,005

884

2.435
10,620 t54

3-764 [69

1,724 50
11,386

4,136
167

2,890 20

3,250 ;6i

3,109 42

46,593 i66
6,361 ]40

3,345 59
2,234

J92
701 76

135

1,294

426
361

1,124

2,205

4,072

1,884

2,076

17,329

389
4,830

8,947

97

45
58

31

[64

:s3

128

i6o

ii6

i

04
72

!85

1,521 09

173 ,92

2,160 '84

2,143 90

3,123 i84

314
5,079

1,348

2,435
11,366

4,391

2,105

12,931

6,092

297

3,324

3,819

3,325
52,170

",398
5,453
4,219

2,234

701

135

Summaj 5,234,5 29,215 60I 986,0
|
i4,666'9o| 584,1231 178,289

|
143,330 i95|| 187,213 45

Ar 1905
j

2,238,04] 11,341 30]

» 1906
1

4,751,2 28.55099'

> 1907 5234-5 29.215 6oj

Summa 12,223,84 69,10789

Sammandrag.

241,4
I

4,840
74J

704,06! 10,747 iij

gS6,o
I

14,666 go;

271,2581 155,184
744,022] 223,492
584,123 178,289

69,397

174,435
143-330

85,579
213,733
187,213

1.931,46! 3o,254i75!|i. 599.403 556,965 387-163 ,'531! 486,526 17
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Bil. C.

TABLÅ
utvisande af enskilda hemmansägare med bidrag ur skogsvårdskassan

utförda skogsvårdsarbeten inom V^ästernorrlands län år 1907.

Socken

Markrensning och

skogsodling

Sådd
Mark-
rens-

ning

Har Har

Kr.

Torrläggningsarbeten

Diken
Bäck-

rens-

ning

meter meter

Kr. öre

Summa

Kr.

Bidrag ur

skogs-

vårds-

kassan

Torp

Säbrä

Nora

Ytterlännäs

Styrnäs

Långsele

Graninge

Fjällsjö

Tåsjö

Junsele

Adalsliden

Resele

Anundsjö

Sidensjö

Nätra

Själevad

Mo

Björna

Amäs

Gideå

Summa

— 4,3

1,6

6,0

6,0

9.°

4,5

4,3

6,c

4,3

2,5

2,0

40,0

30,0

i3>°

3,0

5,0

431
—

32

96

108

134

45

63 5°

420 —

85 -

lOI

35

50

525

25

1,233! —
172

324

691'

109

1.415

263

1,365

2,352|

136:

1,157

278

206

66

645

3,026

200

481

7,555| 5.098

2,652! —
383!

-
S15

1,201 660

326 59

135 96

630: 38

666j 45

6o| 44

274

2,332

501

65

132

297

4181 —
I 96 20

321 85

206 91

98 44

108 —

371 59

1991 46

630J
38

1,086 45

60 44

274

2,417

501

166

167

297

50

525

96 20

193

99

52

57

64

79

222

173

378

609

36

164

72

60

80

80

96

04

23

87

26

74

1.411 47

241

97

98

178

94

48

53

32

30I-

250 —
57 72

56,4 90,2 1,737 75 21,745 10,606 6,072! 12
II
7,8091 87 4,497 58
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Bil. D.

TABLÅ
utvisande antal lagstridiga afverkningars fördelning å länets socknar,

och med anledning af hvilka skogsvårdsstyrelsen ingripit;

a) syneförrättning enligt § 2 gällande skogslag;

b) af vederbörande direkt till skogsvårdsstyrelsen lämnad kulturförbindelse med borgen;

c) anmaningsskrifvelse (i lindrigare fall).
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Socken

^ynetörrattning
[

med anledning af

afverk-
afverk-

Kulturfbrbindelse

med borgen
med anledning af

Anmaningsskrif-

velse

med anledning af
|

ning
ning bedrifv-en

bedrifven af afserk-

af mark- '

"ings-

rättsinne-
agaren , -

r , aherk-
anerk- .

[

'
ning

Ining bedrifven'

bedrifven af afverk-

af mark- I

nings-

rättsinne-

haf\aren
agaren

r , I

afverk- r

afverk- ii

ning
ning I bedrifvenh

bedrifven af afverk-

af mark- nings-

rättsinne-

hafvaren
agaren

Transport

Skog

Nätra

Anundsjö

Mo

Bjöma

Trehörningsjö

Grundsunda

Arnäs

Själevad

Summa

Motsvarande summa

:

År 1905

» 1906

Summa for 3 år

14

24

73

I
I

14

21

I

5

41

2

7

10

3

I

I

3

2

6

27

12S

14 iS 241
,

TABLÅ
Bi7. E.

öfver enligt § 3 af gällande skogslag ingångna öfverenskommelser,

utfärdade afverkningsförbud samt anhängiggjorda rättegångar

under åren 1905— 1907.

Antal

ingångna

öfverenskom-

melser

Antal

förda

rättegångar

Antal

utfärdade

af%-erknings-

törbud
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FÖRSLAG
till inkomsts och utgiftsstat för skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län

år 1908.

Inkomster.

Beräknad behållning från 1907 Kr. 108,000: —
Ytterligare skogsvårdsafgifter för 3:6 och 4:6 kvart, år 1907 Kr. 30,000: —
Beräknade » » i:a » 2:a » » 1908 » 75iOOO: —
Aterbärning af förskjutna synekostnader » 1,000; —
Beräknade räntor å deponerade medel » 3'500- — » 109,500: —

Summa Kr. 217,500: —

Utgt/Ur.

Löner: Länsjägmästaren Kr. 4,000: —
7 ordinarie tillsyningsmän » 8,400: —
Tillägg för tillsyningsmän Hérnod » 600: —
Sekreterare » 2,000: — j^j. 15,000: —

Arfvoden: Extra tillsyningsmän » 1,200: —
Skrifbiträde » 500: — » 1,700:

Resekostnader: Länsjägmästaren » 2,800: —
7 tillsyningsmän » 14,000: —
4 extra tillsyningsmän ... » 2,000: —
För styrelsen » 2,200: — , 21,000:

Undersöknings- och synekostnader » 3,000: —
Rättegångar » 500; —
Expeditionslokal > 5°°- —
Inköp af frö och kottar » 1,500: —
Tillsyn och skötsel af fröklängningsstugan » loo: —
Bidrag till landtmanna- och folkhögskolor » 750; —
Tidskrifter och litteratur » 500: —
Inventarier .. » 500; —
Diverse omkostnader, telefon, skrifmaterialier m. m » 2,000: —
Bidrag till skogsvårdsarbeten » 80,000: —
Oförutsedda utgifter » i,ooo: — j^j. 128050

Beräknad behållning till år 1909 » 89,450

Summa Kr. 217,500
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Undertecknade, F. Hagelbäck, utsedd af Kungl. Maj:t, V. Smitt af

Västernorrlands landsting och J. Modin af Västernorrlands läns hushåll-

ningssällskaps förvaltningsutskott, med uppdrag att granska skogsvårds-

styrelsens inom Västernorrlands läns landstingsområde förvaltning och rä-

kenskaper för år 1907, få efter verkställd revision härmed afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster.

Statsanslag till skogsodlingens befrämjande Kr. l,ooo: —
Influtna skogsvärdsafgifter » 114,845: 50 j^j.. 115,845: 50

Aterburna, af styrelsen förskjutna synekostnader » 3i728; 15

Försåldt skogsfrö » i ,430: 69

Försålda inventarier » 29: 70

Upplupna räntor » 6,192: 01 , 11, "»So- !;i;

Summa Kr. 127,226: 05

Utgifter.

Aflön ingår:

Länsjägmästaren Kr. 4.000: —
Tillsyningsman Hérnod Kr. i,Soo: —

» Widegren » 1,200: —
» Bergström » 1,200: —
» Pettersson » 1,200: —
» Grafström (loY-. mån.) » 1,050: —
» Bylund (6 mån.) » 600: —
» Nordkvist (li mån.) ... » l,ioo: —
» Arnaell (6^/., mån.) » 650: —

E.xtra » Jonsson (^Ye
—

"Vu) * S^^- 59

» Nordgaard (--/«—^Vio) » 297: 50 , 9,466: 09

Sekreteraren (Th. Hermelin) » 1,000: —
Skrifbiträdet Meijerhöfter » 900: — j.^j. i:,->66- 09

Rese- och traktamentsersättningar:

Styrelsen Kr. 1,228; 02

Länsjägmästaren » 2,774: 58

Vikarierande länsjägmästare » 856: 35

Tillsyningsman, ordinarie » 13,368: 72

» extra » 2,8ii: 57 ^ 21,039: 24

Skogsfrö och fröklängning » 1,461: 90

Bidrag till utförda skogsvårdsarbeten » 48,133: 53

Afskrifning å inventarier » 52 1: 65

Syneförrättningar och rättegångar » 1,887: 30

Bidrag till undervisningskurser i skogshushållning vid

landtmannaskolan inom länet, folkskrifter i skogsvård

m. m. -.
» 926: 65 , 52,931: 03

Transport Kr. 89,336: 36
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Transport Kr. 89,336: 36

Diverse omkostnader, såsom telefon, skrifmaterialier, blan-

ketter och cirkulärtryck, annonser, hyror, sekreterare-

arfvode för år 1906, revisionskostnad, lotsningar m. m. » A^26y. 26 » 93,599: 62

Kassabehållning ' 33'^^^" 43

Summa Kr. 127,226: 05

Tillgångar den ji december igoy.

A depositionsräkning med Hernösands Enskilda Bank ... Kr. 105,169: —
A upp- och afskrifning med samma bank » 5'74S: 4^

Kontant, upplupna räntor » 4,821: 36 yLt. 115,738: 77

Utestående fordringar, förskjutna syne- och rättegångs-

kostnader » 2,587

Inventarier » 5°°

Fröklängningsstugan » 2,500

59

~ » 5,587: 59

Summa Kr. 121,326: 36

Revisorerna hafva tagit del af berättelsen för år 1907 rörande de

enskilda skogarnas tillstånd och skötsel och framgår af densamma, att

skogsvårdsstyrelsen gifvit sysselsättning till 7 ordinarie tillsyningsmän

samt under vissa delar af året till 7 extra tillsyningsmän och under

vårkulturen till tvenne plantörer.

Bland de a dem utförda arbeten får antecknas:

Upprättande af 288 torrläggningsplaner med kostnadsförslag å kronor

38,440: 72, hvarvid 146,603 meter diken och 57,097 meter bäck-

rensningar blifvit utstakade;

handledning af skogsodlingsarbeten å 63 hemman, hvarvid skogsodlats

210 har med 64,8 kg. tallfrö och 13,6 kg. granfrö;

utstämpling för kommande afverkning af 445,651 träd å 163 hemman;

rådgifning rörande tillämnad afverkning å 181 hemman samt i samman-

hang därmed utmärkning af 8,817 fröträd;

besiktning af 476 afverkningstrakter, af hvilka 66 gifvit anledning till

anmärkning och blifvit föremål för vidare behandling;

afsyning på 204 hemman af verkställda arbeten enligt laga åligganden

eller med bidrag af skogsvårdsmedel.

Revisorerna hafva sökt, så godt sig göra låtit, med stöd af till-

gängliga reseräkningar upprätta nedanstående tablå öfver länsjägmästa-

rens och tillsyningsmännens af skogsvårdsmedel ersatta förrättningsresor

under år 1907 sålunda:
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Namn
Sammanlagda Antal

rese- i förrättnings-

kostnaden
I

och

Kr. resedagar

Tillryggalagda

antal km.

efter skjuts

Tillryggalagda

km.

pr järnv.Hg

Alb. Göthe

E. Norström ...

C. O. Hérnod...

G. Bylund

Alfr. Pettersson

W. Widegren ...

J. E. Bergström

I. Nordkvist ...

O. Grafström ...

Sven Arnaell ...

E. Jonsson

J. F. Nordgaard

A. Ulin

E. Nilsson

Fr. Åslund

P. Hedin

Jon. Flemström

Revisorerna vilja uttala önskvärdheten af, att tills) lingsmännen vid

syneförrättningar om möjligt söka fa ägaren till hemmanet sig följaktig,

i hvilket fall skogvårdskassan ej behöfver betungas med utgift för lots-

ning, som till och med betalats med en dagspenning af ända till 4: 50

kronor pr dag. De betydande utgifterna för lotsning åt tillsyningsmän-

nen hafva förts om hvart annat, än på rese-, än på diverse omkost-

naders konto.

Enär det bör ligga i styrelsens intresse, att kostnadsbeloppen för

reseräkningarna nedbringas, synes revisorerna lämpligt, att tillsynings-

männen åläggas välja bostad inom stationssamhällen och ej i deras

omedelbara utkant, då därigenom en onödig utgift för skjuts fram till

järnvägsstationen kan inbesparas.

I anledning af landstingets anmodan till revisorerna att afgifva mer

specificerad revisionsberättelse med hänsyn till de till vederbörande till-

syningsmän utgående rese- och traktamentsersättningar, uttryckes önske-

målet om, att reseräkningsformulär upprättas. För närvarande äro en

del räkningar nästan omöjliga att kontrollera.

Utan att göra någon direkt anmärkning, anse sig revisorerna böra

hemställa, huruvida ej kostnaden för skrifmaterialier kan nedbringas.

Skogsvårdsföreningens Tidskri/t, igoS. Bilaga i. l5
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Handlingar saknas rörande storleken af de förskjutna synekostnader,

hvilka inbetalats af J. E. Liden i Ramvik, kr. 54: 49, af J. Nordberg

i Finnberg, kr. 105: 70, samt af N. & G. Karlen i Aspby, kr. 40: 47.

A kvittot ver. n:r 673 är beloppet af den af Thure Andersson

lämnade ersättningen, kr. 41: 16, ej utsatt.

Som kassaboken ej blifvit afslutad med årets utgång, har en diffe-

rans mellan .skogsvårdsstyrelsens giroräkning i Hernösands Ensk. Bank

i Sollefteå, hvilkens besked utvisar ett tillgodohafvande af 6,205: 40

kronor, och styrelsens kassabok, som upptager samma belopp till 5,748: 41

kronor, uppstått med ett belopp af kronor 456: 99.

Tillsyningsmännen hafva i reseräkningarna debiterat och uppburit

dagtraktamente med 4: 50 kronor för s. k. »liggdagar». Då emellertid

exempelvis inom skogsstaten kronojägare icke åtnjuta dagtraktamente

för söndagar (»liggdagar»), hemställa revisorerna, att sådant arfvode för

dylika dagar ej måtte utbetalas, då ju tillsyningsmännen i alla fall upp-

bära fast arfvode med 100 kronor i månaden, och dessutom ifrågasättas

kan, huruvida ej tillsyningmännens traktamentsersättningar under för-

rättningsdag äro väl rundligt tilltagna i proportion till hvad fallet är å

andra områden för personer i deras samhällsställning.

Under året hafva afskrifningar ägt rum å inventarier med kr. 1,154: 93

och å fröklängningsstugan med kr. 975: •—
•.

Revisorerna, som icke funnit anledning till annan anmärkning mot

räkenskaperna, få härmed tillstyrka full ansvarsfrihet för skogsvårdsstyrel-

sens förvaltning under år 1907.

Härnösand den 10 juni 1908.

Fredrik Hagelbäck. Vilhelm Smitt J. Modin.
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Utdrag af protokoll, fördt vid

sammanträde med ledamöterna i

skogsvårdsstyrelsen inom Väster-

norrlands läns landstingsområde i

Härnösand den 6 augusti igo8.

Närvarande: undertecknad, ordförande; ordinarie styrelseledamoten,

landstingsmannen J. E. Schödén samt styrelsesuppleanten, e. jägmästaren

J. A. Arnell.

Föredrogs en af styrelsens föregående ordförande, öfverjägmästaren

friherre Th. Hermelin afgifven förklaring öfver de af revisorerna fram-

ställda anmärkningarna mot styrelsens förvaltning under år 1907, och

beslöt styrelsen med anledning häraf, att sagda förklaring skulle tilläggas

den redogörelse öfver sin förvaltning m. m., som skogsvårdsstyrelsen

enligt § 8 af Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående skogsvårdssty-

relser äger att afgifva. Denna förklaring är såsom bilaga A. bifogad

dagens protokoll.

Vidare förekom ej.

Som ofvan

Harald Wedholm.
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Bil. A.

Förklaringar med anledning af erinringar och framställningar gjorda

af särskildt förordnade revisorer för granskning af skogsvårdsstyrelsens i

Västernorrlands läns landstingsområde förvaltning och räkenskaper år

1907.

i) Emot den af revisorerna uttalade önskvärdheten däraf att till-

syningsmännen vid syneförrättningar böra söka få ägarna till de hem-

man, som äro föremål för syn, sig följaktiga för besparing af »betung-

ande» utgifter för lotsning, är intet att erinra; dock torde få påpekas,

att — då »lotsning» i regel ägt rum för uppvisande af emot gällande

skogslag oriktigt utförda afverkningar och då, äfven om afverkningsrätts-

köpare utfört afverkningarna, hemmansägarna som oftast äro tillika med

dessa för afverkningarna ansvariga — ej alltid hemmansägarna äro sär-

deles villiga uppvisa skedda afverkningar och allra minst utan ersätt-

ning; däremot torde, allt eftersom de skilda tillsyningsmännen blifva

mer kända med sina distrikt, dessa lotsningsutgifter allt mer komma att

inskränkas, och erinras i detta afseende att under berättelseåret ej

mindre än 4 tillsyningsmän nyanställts och således varit obekanta med
sina distrikt.

Att s. k. lotsning betalats med 4: 50 kr. dag har sin orsak däri,

att skogsvårdskommittéledamot, hvilken för styrelsen anmält oriktig af-

verkning, anmodats vid besiktningen biträda och äger sådan ledamot

härför uppbära dagsarfvode med 4: 50 kr.

För att uppmuntra dessa funktionärer att biträda skogsvårdsstyrelsen,

bör man icke draga sig för några dagsarfvoden till dem ; utgiften är sä-

kerligen mer än väl använd och har dylika arfvoden under året ej ut-

betalats mer än i 6 fall (i ett däraf dock blott med 4 kr.). Den enligt

revisorernas mening betungande utgiften för lotsning har sammanlagdt

under året uppgått till 145: 55 kr., fördelade på 112 skilda gånger.

Skogsvårdsstyrelsen har icke ansett det vara af betydelse, huruvida

dessa förhållandevis små omkostnader förts på rese- eller diverseomkost-

nadskontot, men antar jag, att de åtminstone under senare halfåret förts

på det senare kontot, sedan tillsyningsmännen genom styrelsen erhållit

särskilda kvittensböcker för dylika mindre utgifter.
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2) Skjutsersättning från tillsyningsmans bostad till järnvägsstation,

rörande hvilken ersättning revisorerna hemställt, att tillsyningsman bör

åläggas välja bostad invid station, så att utgift härför må undvikas, har

ej debiterats af annan än tillsyningsman Hérnod i Fränsta. Då denne

äger egen gård i Fränsta torde ett eventuellt åläggande från styrelsen i

af revisionen önskad riktning icke vara på sin plats; emellertid har till-

syningsmannen i fråga tillhållits att icke vidare upptaga denna skjutser-

sättning — hvartill han dock enligt sitt aftal med styrelsen äger formell

rätt — under den 31 oktober, hvadan sådan ersättning icke debiterats

under månaderna november—december.

3) Kontroll öfver tillsyningsmännens resor och på grund däraf upp-

satta reseräkningar torde icke vare sig kunna utöfvas af, ej heller åligga re-

visorerna; vilja de emellertid därmed sig befatta, kan papperskontroll

vinnas vid jämförelse med förda dagjournaler och ingifna rapporter, hvilka

stått revisorerna till buds, i händelse revisionen — såsom sig bör — ägt

rum å styrelsens expeditionslokal. Formen för reseräkningens uppsättande

är densamma, som utan anmärkning användes af statens tjänstemän.

4) Kostnaden för skrifmateriel inköpt för styrelsens expedition, läns-

jägmästaren och samtUga tillsyningsman, uppgår under året till c:a 325

kronor, därvid naturligen ej inräknadt blanketter och cirkulär, ej heller

kalkérväf till kartor; då för nedbringande af kostnaderna för papper och

kuvert m. m. sådant inhandlats i större parti pä en gång, torde vid

årets slut rätt afsevärd behållning funnits å expeditionen. Största spar-

samhet i detta som i öfriga fall bör naturligtvis iakttagas, men befarar

jag, att önskvärdheten rörande nedbringande af denna utgiftspost måste

hänföras till de s. k. fromma önskningarna.

5) Anmärkningen rörande saknandet af handlingar, visande storle-

ken af genom J. E. Liden i Ramvik m. fl. inbetalda, af styrelsen för-

skjutna synekostnader torde icke ha behöft förekomma, om revisionen

försiggått å expeditionen, där vid förfrågan genast kunnat för revisorerna

framläggas öfverenskommelsehandhngar, visande storleken af vederbö-

rande åliggande betalning för af styrelsen förskjutna kostnader, hvilka

såsom personligen erlagda å expeditionen icke åtföljts sf särskilda skrif-

velser eller reversal.

6) Rörande kvittot n:r 673, hvarå Thure Andersson ej angifvit stor-

leken å det belopp, han insändt, torde summan 41: 16 kronor framgå

af aftalshandling å expeditionen; att Andersson i sitt knapphändiga bref

med insändande af beloppet ej angifvit dess storlek, har icke gifvit sty-

relsen anledning kräfva ny, vidlyftigare och enligt revisorernas mening

formenligare skrifvelse. Styrelsen har så mycket sig göra låter sökt

undvika formalism.
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7) Angående frågan om upptagande i tillsyningsmännens reseräk-

ningar af arfvoden för s. k. liggedagar, d. v. s. söndagar under förrätt-

ningsresor, kan jag — då jag nu ej har tillgång till reseräkningarna—
ej härmed lämna upplysning, i hvilken omfattning sådan erättning ut-

gått å dagar, då ej resa därunder skett; men jag vill minnas, att i re-

gel dylikt arfvode icke utgått i andra fall än då förrättningsman å sön-

dag förflyttat sig från ett förrättningsställe till annat.

Jämförelserna mellan kronojägare i statens tjänst och nu ifrågava-

rande tillsyningsmän med hänsyn till arfvode under mellanliggande sön-

dagar är emellertid icke lämplig, då nämligen kronojägaren endast äger

åtnjuta dagsarfvoden för 60 förrättningsdagar per år, under det att till-

syningsmän resa enligt resereglementet. Så länge denna senare form

för aflöning äger rum — hvarom skogsvårdsstyrelsen torde äga rätt själf-

ständigt bestämma — bör ersättning äfven för söndagar kunna debite-

ras, såframt ej skogsvårdsstyrelsen annat bestämmer.

8) Kassaboken kunde ej lämpligen afslutas, förrän jag cirka en

vecka inpå det nya året hade tillfälle att från min nya boningsort, Piteå,

resa ned till Sollefteå för att aflämna räkenskaperna och uppstod i an-

ledning däraf anmärkta skillnad mellan giroräkningen med Härnösands

enskilda bank och styrelsens kassabok.

Piteå den 28 juli 1908.

Th. Hermelin.
Skogsvårdsstyrelsens i Västemorrlands läns landstingsområde ordförande under är 1907.

Rätt utdraget betyga:

Per JSIeijerhöffer. Albert Gölhe.



Skogsvårdsstyrelsens

inom Kalmar läns norra landstingsområde

berättelse för år 1907.

De enskilda skogarnas ytvidd.

Sedan de enskilda skogarna inom landstingsområdet, som uti förra

årets berättelse beräknades till sammanlagdt 271,674 hektar, genom sta-

tens markinköp inom Södra Tjusts härad under året minskats med 4,076

hektar, utgör desammas areal numera omkring 267,598 hektar, mellan

de särskilda häradena sålunda fördelad:

Norra Tjusts härad 58,888 hektar

Södra Tjusts » 55,242 >

Tunaläns » 40,923 »

Sefvede » 48,314 »

Aspelands » 64,231 »

Summa 267,598 hektar

Skogarnas afkastningsförmåga.

Uti berättelsen för 1906 har afkastningsförmågan per hektar och år

öfver hufvud för hela landstingsområdet beräknats till 1,5 kbm., som för

vissa härader torde vara för högt och för andra möjligen för lågt. Utan

noggranna undersökningar kan visserligen om densammas storlek ej nå-

got bestämdt uttalande göras, men torde den kunna ungefärligen beräk-

nas till:

inom Norra Tjusts härad a 1,25 per har 73,610 kbm.

» Södra Tjusts » ä 1,25 » 69,052 >

» Tunaläns » a 1,50 » 71,384 s

» Sefvede » a 1,75 » 84,550 »

» Aspelands » ä 1,75 " 112,404

Summa 411,000 kbm.
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som således skulle vara den virkesmängd, hvilken årligen kunde afverkas

utan att skogskapitalet tillgripes.

Som detta emellertid är för litet och skogarnas afkastningsförmåga

följaktligen mindre än den under normala förhållanden skulle vara, borde

rätteligen en tid bortåt en del af tillväxten, d. v. s. räntan, årligen

läggas till kapitalet.

Afverkningar.

För att i någon mån utreda till hvilket belopp saluafverkningarna

uppgått under berättelseåret hafva länsskogvaktarna i sammanhang med
förrättningsresorna inom sina distrikt i detta hänseende sökt samla upp-

gifter, och, ehuru mycket ofullständiga, kunna dessa dock lämna en an-

tydan om saluafverkningarnas omfattning.

Enligt de sålunda insamlade uppgifterna skulle afverkningarna till

afsalu hafva i utjämnade tal utgjort:

170,000 tolfter timmer, uppskattade till 247,000 kbm.

4,000,000 fot pitprops, •» » 10,000 »

13,000 läster kol, » » 26,000 »

pappersmassa- och annan ved 47,000 »

Summa -330,000 kbm.

Lägges härtill behofvet af virke till byggnader, vedbrand och häg-

nader m. m., som ungefärligen torde kunna beräknas till

för 702 egendomar och större gårdar 5 5,000 kbm,

T> 4,770 mindre gårdar 163,000 »

» 3,362 torp och lägenheter 17,000 »

Summa 235,000 kbm.

hvilket belopp dock för husbehofsvirke till inom landstingsområdet be-

lägna allmänna hemman bör minskas med cirka 15,000 kbm., så skulle

afverkningen från de enskilda skogarna under året sammanlagdt uppgått

till 550,000 kbm., eller med omkring 140,000 kbm. öfverstigit den år-

liga tillväxten.

Af träförädlingsanstalter hafva under större eller mindre delar af

året, förutom åtskilliga vattensågar, 2:ne större och öfver 100 mindre

ångsågar varit i verksamhet inom landstingsområdet. Därjämte finnas

8 snickeri- och 2 pappersmassefabriker. Trenne fabriker hafva under

året uppförts för trädestillation.
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Skogarnas tillstånd och skötsel.

Såsom af förestående beräkningar framgår, hafva årets afverkningar,

underlättade af en synnerligen gynnsam vinter, varit ganska betydliga

och snarare ökats än minskats. Förnämsta orsaken härtill torde kunna

sökas uti de under början af året höga och lockande virkespriserna, som
haft till följd, att många skogsförsäljningar kommit till stånd.

Beträffande afverkningarnas utförande äger, såsom styrelsen i förra

årets berättelse framhållit, det missförhållande rum, att dessa oftast be-

drifvas på sådant sätt, att alla träd utöfver en viss dimension uttagas,

med kvarlämnande af ett glest och för föryngring föga lämpligt skogs-

bestånd. Visserligen blifver ej alltid återväxten härigenom uppenbar-

ligen äfventyrad, men äfven om lämpliga föryngringsträd å en del trakter

finnas kvar, kan man af dessa ej påräkna full nytta, enär nöjaktig åter-

växt svårligen kan uppkomma under de kvarstående undertryckta trä-

den och marbuskarna, hvilka beröfva de späda plantorna behöfligt ljus

och luft.

Då, enligt hvad här ofvan anförts, afverkningarna ej allenast öfver-

stiga den ärliga tillväxten, utan äfven planlöst utföras och, i den mån
tillgången af huggfärdig skog minskas, skogsbestånd, som stå i sin bästa

växt, alltmera tillgripas och sköflas, lämnar skogarnas skötsel således

tyvärr mycket öfrigt att önska.

Förnekas kan dock ej, att skogsägarna synas börja inse nyttan och

behofvet af en förbättrad skogsvård, som visar sig däri, att de mera än

förut begagnat sig af styrelsens biträde och hjälp, hvadan någon för-

hoppning torde kunna hysas att förändring till det bättre så småningom
skall inträda.

Skogsodling.

För att, hvad på styrelsen ankommer, bidraga därtill att äldre kal-

marker må blifva försatta i skogbärande skick, har styrelsen under detta

liksom under föregående år beviljat kostnadsfri skogsodling å sådana

marker, dock under villkor att desamma äro befriade från hindrande

ris och marbuskar samt fredade för skadlig betning. Inom vissa delar

af landstingsområdet hafva skogsägarna också tämligen allmänt begagnat

sig af de erbjudna förmånerna och anmälan om skogsodling har under

året inkommit från 94 rekvirenter.

Skogsodlingarna, som öfvervakats af länsjägmästaren och stått un-

der ledning af länsskogvaktarna och 6 skogsplantörer, af hvilka de förra

därvid användt 72 och de senare 141 dagar, togo sin början delvis den

15 och mera allmänt den 18 april samt pågingo omkring 5 veckor.
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Sammandrag

öfver genom skogsvårdsstyrelsen utförda skogsodlingar.

Norra Tjusts härad
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Åtgärder för förbättrad skogsskötsel.

I likhet med föregående år har styrelsen jämväl detta år genom i

ortens tidningar införd kungörelse tillkännagifvit, att skogsägare, som

därom göra anmälan, under 2:ne dagar kostnadsfritt samt därutöfver

mot ett dagarfvode af 6 kronor till länsjägmästaren och 2 kronor lill

länsskogvaktarna kunna erhålla anvisning och råd om skogens skötsel

och vård samt biträde vid utsyning och anordnande af fröträdsställning

m. m. Dessutom hafva länsskogvaktarna haft i uppdrag att vid af dem
företagna resor inom sina distrikt uppmana skogsägare begagna sig af

styrelsens biträde och hjälp vid skogarnas skötsel och vård samt därvid

tillhandagå med råd och upplysningar.

Begagnande sig af förestående förmåner, har länsjägmästaren af

skogsägare varit anlitad att å 21 gårdar och egendomar lämna anvis-

ning och råd om skogens skötsel, hvarom skriftlig P. M. aflämnats, och

beträffande länsskogvaktarna hafva af dessa förrättats utsyningar och

utmärkts fröträd enl. här nedan lämnad redogörelse.

Norra Tjusts härad
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bidraget ej utbetalas förrän arbetet afsynats och det därvid befunnits

verkställdt i enlighet med genom styrelsens försorg uppgjordt afdik-

ningsförslag.

Som betningen utgör ett mycket stort hinder för skogsodling och

återväxt och flera äldre kalmarker finnas, hvarå kultur ej med utsikt till

framgång kan ske förrän fältet blifvit infredadt, men kostnaden härför

faller sig synnerligen kännbar, har styrelsen beslutat att i sådan hän-

delse betala intill halfva uppskattade kostnaden för arbetet med upp-

förande af tillfällig hägnad omkring dylik för skogsodling upplåten mark.

I likhet med föregående år har styrelsen till utdelning genom läns-

skogvaktarna och skogsvårdskommittéerna bland allmänheten prenume-

rerat på 500 ex. af Skogsvårdsföreningens folkskrifter.

Afverkningar i strid mot skogslagen.

Af länsjägmästaren ha hyggesbesiktningar verkställts å 50 st. hem-

man, af hvilka flera förut besiktigats af länsskogvaktarna, som för sådant

ändamål under året sammanlagdt besökt 66 skogar, hvarå afverkning

antingen pågick eller befarades hafva skett i strid mot skogslagen; och

har vid de sålunda förrättade skogsbesiktningarna befunnits, att afverk-

ningar å 35 skogar bedrefvos eller bedrifvits på sådans sätt, att åter-

växten kunde anses uppenbarligen äfventyrad.

Genom aflämnande af skogsodlingsförbindelser hafva 16 afverknings-

rättsinnehafvare och skogsägare ingått på godvillig uppgörelse om den

afverkade markens återställande i skogbärande skick och ä 8 skogar har

genom styrelsens föranstaltande hållits sådan undersökning, som omför-

mäles i § 2 af lagen angående vård af enskildes skogar, hvarefter i 2:ne

fall öfverenskommelse med vederbörande kunnat träffas om återväxtens

betryggande.

De öfriga ärendena angående lagstridiga afverkningar voro ej vid

årets utgång slutbehandlade, däri inberäknade trenne, rörande hvilka

hos Konungens befallningshafvande begärts förordnande för skogstjänste-

man att hålla skogsundersökningar, hvilka förrättningar emellertid ej un-

der året hunnit verkställas.

Uti ett under förra året instämdt och genom laga kraft vunnet ut-

slag af häradsrätten i år afdömdt skogsmål har svaranden förplikgats

att inom viss tid hafva den afverkade skogsmarken återförsatt i skog-

bärande skick samt betala skogsundersöknings- och rättegångskostnader.

Skogsvårdsstyrelsens sammanträd en.

På ordförandens kallelse har styrelsen under berättelseåret samman-

trädt 6 gånger, nämligen den 2 mars, ig april, 15 juni, 2 augusti, 4
oktober och 3 december.
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Länsjägmästarens expedition m. m.

Länsjägmästaren, tillika styrelsens sekreterare och kassör, är i detta

senare hänseende biträdd af räkenskapsförare.

Antalet diarieförda tjänsteärenden har under året uppgått till 363
stycken.

Tjänsteresor hafva upptagit 103 dagar och omfattat 81 skogar,

däraf några besökts flera gånger.

Skogsvårdskommlttéer och länssl^ogvaktare.

Antalet skogsvårdskommittéer har varit detsamma som föregående

år, eller 32, och fattades sådana endast i 3:ne socknar.

Hos skogsvårdsstyrelsen hafva liksom förut varit anställda trenne

länsskogvaktare.

Västervik den 28 april 1908.

Gust Boréll.

Herman Tillberg. E. Westberg.

A . Fred. Kntuse.
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Undertecknade, revisorer för granskning af skogsvårdsstyrelsens i

Kalmar läns norra landstingsområde redovisning för dess förvaltning under

år 1807, få efter fullgörandet af detta uppdrag häröfver afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster:

Behållning från 1906, innestående å bank 10,732: 72

Statsbidrag 2,500: —
D:o till befrämjande af skogsodling 2,000: —

Hushållningssällskapets anslag 2,000: —
Skogsvårdsafgifter 18,154: 50

Aterburna skogsundersöknings- och rättegångskostnader m. m 41 7" 06

Räntor 996: 30 26,067: 86

Kassaförvaltarens fordran •''Y|.i 7^: 64

Summa kr. 36,877: 22

Utgifter:

Kassaförvaltarens fordran '/j 54: 42

Aflöningar 4,377: 50

Reseersättningar och dagarfvoden 3)766^ 24

Plantskolornas skötsel 164: 50

Klängstugan : fullbordandet af densamma loo: —
inventarier därstädes 28: —
planskatt 5: —
inköp af kottar m. m. 501: 26 5,^. 26

Inköp af skogsfrö och plantor 2,388: 60

Kostnad för skogsodling:

i Norra Tjusts härad i)304: 92

i Södra Tjusts » i>430: 70

i Tunaläns » 283: 17

i Sefvede » 993' 73

i Aspelands » ',

156: 95 4,169: 47
Frakter 46: 90
Tidskrifter och böcker 326: 75

Tryckningskostnader och annonser 476: 19

Telefon och telegram So: 90
Diverse omkostnader 264: 68

Inventarier jc^; 75

Summa kr. 16,904: 16

Behållning, ä bank innestående 19 973: 06

Summa summarum 36,877: 22
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Tillgångar vid igoy års slut:

A bank innestående I9i973: 06

Skogsfrö

:

244,8 kg. tallfrö 1 ,468: So

205,6 > granfrö 267.- 28

2.4 » bergtallfrö 9: 60 1-^5. 68

Klängstugan vid Tuna 1,220: —
Inventarier 44 1 •' 10

Summa kr. 23,379: 84

hvarifrån afgår kassaförvaltarens fordran 54: 42

återstående behållning 23,325: 42

Revisorerna, som genomgått styrelsens protokoll, räkenskaper och

verifikationer och därvid funnit allt i god ordning, tillstyrka full ansvars-

frihet för styrelse och räkenskapsförare för den tid revisionen omfattar,

eller år igoj.

Västervik den 30 juli 1Q08.

G. Odencrants. Axel Hedenberg.
Af Kungl. ^Fajrt förorJnad revisor. HusliållningssällsUapets revisor.

Carl F. Edholm.
Landstingets revisor.





Skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län berättelse för

år 1907.

Ledamöter: Godsägaren grefve R. G. Hamilton, Ovesholm, ordfö- Skogsvårdssty-
ffilsfift och des ?

rande, majoren friherre J. Gyllenstierna, Bjersgård, f. d. riksdagsmannen biträdeti.

Nils Svante Håkansson, Björnstorp.

Suppleanter: Nämndeman Ola Ohlsson å Håkanryd och friherre

R. Barnekow å Torp.

Sekreterare: Rådman Birger Borgström, Kristianstad.

Länsjägmästare : e. Jägmästaren Elis Nilson, Ljungbyhed.

e. Länsjägmästare : e. Jägmästaren Bertil Tilländer.

Länsskogvaktare : E. S. Wallin, adr. Hagstad, Perstorp, tjänstgörings-

område: Bjäre, Norra och Södra Åsbo härader. Th. W. Gustafsson,

Wessmantorp, Häglinge, tjänstgöringsområde: Östra och Västra Göinge.

N. Hammarlund, Gärds Köpinge, tjänstgöringsområde: Willands, Gärds,

Albo, Jerrestads och Ingelstads härader.

Plantor: S. L. Ryberg, Forslöf, anställd som skogvaktare å Grefvie

allmänning.

Extra plantörer: utan lön men med arfvode och med tjänstgöring

inom skilda delar af länet, Sigfrid Wahlström, P. Paulsson, L. Larsson,

Peter Johnsson, Nils Svensson, E. Svensson, Fritz Ekström, C. Rosengren,

J. Juhlin, A. Santesson, S. Olofsson, Öländer Dyberg.

Skogsvårdskommittéernas antal är 27 fördelade å följande socknar: Skogsvårds-

Fagerhult, Östra Ljungby, Munka Ljungby, Perstorp, Rya, Örkelljunga,
^°"""'t^'^-

Farstorp, Häglinge, N. Mellby, Röke, Stoby, Tjörnarp, Wisseltofta,

Wittsjö, N. Åkarp, Broby Glimåkra, Hjersås, Hästveda, Loushult, Ousby,

Örkened, Ifvetofta, Efveröd, Esphuk, Hörröd och W. Wram.
Skogsodlingsförbindelser utan tillgripande af syn hafva varit till Skogsodlings

antalet 82 omfattande en areal af omkring 273 hektar sålunda fördelade: '°' "^*^^'-

Skogsv&rds/öreningens Tidskrift, igoS. Bilaga i. \>i
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Bjäre härad 3 st. 3 hektar.

N. Åsbo 23 » 48 »

V. Göinge 22 » 117 »

Ö. Göinge 21 » 64,5

Willands 6 » 23

Gärds 6 » 17

Albo I » 0,5

I sammanhang med syn enl. § 2 af skogslagen hafva dessutom

erhållits skogsodlingsförbindelser å sammanlagdt 37,5 hektar. Hela den

kontrakterade arealen uppgår alltså till omkring 310 hektar.

Syner etii. § 2. Sedan underhandlingarna misslyckats har skogsvårdsstyrelsen måst

begära laga syn å 1 1 ställen, hvarvid i 7 fall vederbörande blifvit ålagda

skogsodling, i i fall blifvit befriad af skäl att det afverkade området

ansågs tillhöra inägorna. I 3:ne fall äro målen ännu ej afgjorda.

Virkespris. Efterfrågan å virke har varit liflig och därför äfven prisen höga.

För barrskog å rot har erhållits ända till 11 kronor per kbm., för ek

och bok 8— 15 kr., enstaka träd hafva betalts med 40—60 kr. pr kbm.

å rot. A banvagn är medelpriset 30—50 kr. För upphuggen björkved

har betalts å vissa trakter 16 kr. per famn vid järnväg; för träskoal ända

till 50 kr. per kub.-famn.

Träförädlings- Enligt uppgifter insamlade föregående år dels från skogsvårds-

kommittéer, dels från industrikalendrar funnos här inom länet 50 ång-

sågar, 95 vattensågar, 1 1 snickerifabriker, 4 staf- och tunnfabriker, i

fabrik för tillverkning af träsprit, ättika och kreosot, i kimröksfabrik samt

I fabrik för tillverkning af tändved.

Af handslöjd, som i afsevärd grad konsumerar virke, är att nämna
dels tofFelindustrien, dels tillverkningen af spånkorgar.

En god användning har det förut värdelösa virkesaffallet vid torf-

ströfabrikerna som emballage.

Af större bränntorfsfabriker inom länet äro att nämna: Finja, Hylls-

tofta, Torup, Emmaljunga, Tyringe.

Skogsodlings- Till ägare af gamla kalmarker, d. v. s. sådana som uppstått före år

1905, har skogsvårdsstyrelsen gratis utdelat intill 15,000 plantor eller 3

kilo frö. Hvad därutöfver begärts har erhållits mot halfva inköpspriset

för frö och 50 öre pr 1,000 plantor. Plantor för ledning af arbetena

har äfven erhållits gratis — detta allt dock med villkor att de skogs-

odlade markerna fredas för bete. Detta villkor har verkat nedgående

på rekvisitionernas antal och storlek, men å andra sidan har styrelsen

nu garanti att de gjorda skogsodlingarna skola lämna godt resultat, och

det är väl att hoppas att jordägarna själfva skola allt mer och mer inse

nödvändigheten af betesskydd å kulturfälten.

anstalter.

arbeten.
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De som enligt skogslagen äro skyldiga sörja för skogsåterväxten å

de afverkade områdena hafva hos styrelsen kunnat erhålla plantor och

frö till inköpspris, hvaremot plantörsbiträde lämnats gratis.

Under år 1907 utdeladt skogsmaterial:

Härad
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Skogsvårdskommittéerna torde i detta hänseende kunna verka synner-

ligt godt genom att intressera utmarksägare att erbjuda skogsvårdssty-

relsen mark för skogsodling. Det ligger ju i delägarnas eget skön att

bestämma, huru stora utgifter de vilja anslå för hvarje år, och då skogs-

vårdsstyrelsen naturligtvis gör sitt erbjudande så billigt som möjligt och

gratis tillsläpper plantor, frö och plantor, är fördelen ju mycket stor, ej

minst därigenom att delägarna tillförsäkras ett fullgodt resultat. Af större

skogsodlingar äro förutom å de öfvertagna markerna att framhålla Släd-

hults gård, 150,000 plantor, Skeinge gård 100,000, Stidsvig 65,000,

Bläsinge gård 50,000, Hessleholms gård 40,000, Flodala äg. N. Persson,

Fjelkinge äg. Per Abrahamsen och Nymö äg. L. Persson, Fagerhults

gård och Örkelljunga fattiggård, å hvilka ställen utsatts öfver 30,000

plantor å hvarje.

Plantutdelningen började i södra delarna af länet i slutet af mars

och i norra delarna den 4 april. Skogsodlingsarbetena fortgingo sedan

utan aibrott till den 12 maj. Utdelningen ägde rum dels direkt ur plant-

skolorna, dels vid ett stort antal centralt belägna järnvägsstationer. De
större plantrekvisitionerna expedierades direkt till rekvirenterna. Plan-

teringsarbetena försiggingo under gynnsamma väderleksförhållanden och

lofvade ett godt resultat. En ovanligt sträng frost i slutet af maj för-

störde emellertid på sina ställen helt och hållet årets kulturer. Särskildt

å sådana ställen, där vegetationen var långt hunnen, blef skadan stor.

A Grefvie allmänning stodo alla granplantorna med bruna årsskott och

den vackert uppkomna björksådden ä brandfältet blef helt förstörd.

Sammaledes var förhållandet med ekplantorna. En del af kulturerna

repade sig visserligen men blefvo dock betydligt tillbakasatta i utveck-

ling. Ä sandmarkerna tog frosten mindre härdt, men som den efter-

följdes af stark torka blefvo äfven här plantorna tillbakasatta och hade

svårt att hålla lifvet vid makt under den senare inträffade långvariga

kalla och våta väderleken. Tack vare den ovanligt vackra och milda

hösten, som tillät vegetationen att pågå ut i november, hämtade sig

dock kulturerna rätt allmänt.

Intresset för skogsodling synes i allmänhet rätt godt och af mera

gedigen art, sedan en del rekvirenter, som satte betet högre än skogs-

intresset, dragit sig tillbaka. Det finns dock ännu en hel del rekvirenter

som trots alla råd och anmaningar behandla sitt plantmaterial på ett

mycket olämpligt sätt och därigenom omöjliggöra ett godt resultat af

planteringarna. Full trygghet i detta fall kan ej vinnas med mindre all

skogsodling sker under plantors kontroll och medverkan, men för att nå

ett sådant mål erfordras att plantörernas antal mångfaldt ökas, hvilket

åter kräfver en betydlig ökning i skogsvårdsstyrelsens tillgångar.
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Skogsvårdsstyrelsens plantskolor 1907.

Den kalla våta sommaren gjorde, att en stor del af fröet ej grodde Plantskolorna.

och att de plantor, som uppkommo, blefvo klent utvecklade. Det gran-

frö, som fanns att tillgå, var af gammal skörd och därför mindre grobart.

Detta bidrog att göra gransådden ojämn till resultatet. Tallsådderna

hafva däremot i allmänhet kommit vackert, ehuru äfven dessa ej kunnat

nå så god utveckling som under andra år med gynnsammare väderleks-

förhållanden. Plantskolornas antal, afkastning m. m. framgår af följande

tabell.
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Skogsvårdsstyrelsens

Namn Härad

Utsådt frö

era O:

K 3-

Kilogram

Utdelade plantor

Tall gran bergtall di\

.

1/ I 2/ 2/ 3/
1

9

'o 'o '« /n /o

Rörum Albo 1 0,50] —
Hagestad Ingelstad I 0,10

[ 4

Gyllebo Jerrestad 3 0,59 1 13 \ 15

Gärds Lyngbyi Gärds
i

l 0,14 1 13 —
Kuberup »

Byrhult »

Huaröd ' »

Hörna I Villands

Hässleholm .. ]\

Sjörup »

Hagstäd N. Åsbo

Skeldinge »

I 0,17 6,5 —
I

1 0,27 — 20

1 0,12 ; 1,7, 5

0,12 !

Göinge i 0,50

» 1 0,55

Färingtofta

Förslöf

Grefvie

3 0,31

I 0,12

I 0,23

I 0,05

I 0,16

5
—

15-5 —

3 — — — — —
—

I

2 —
I

— 178,000 235,000

- — ' — 199,000 —
-

I 15 85,000 42,000 —
- — —

i

— 600,000

50 170,000 100,000 200,000

— — — 300,000

— 128,000 104,000

— 22,000 46,000

67,000

40,000 —

42,000 —

Ek
3,000

Björk

1,800

137,000 46,000 —
120,000 — —

Summa iS 3,43 54.2 95 4,5 2 65 | 255,000 S06.000 1,531,000 202,000 67,ooO| 4,800

2,865,000

Planteriiigs-

dagar.

Då i allmänhet nybrutna plantskolor lämna dåliga såddresultat det

första och andra året tills jorden hinner blifva väl bearbetad och då som-

marens råa väderlek äfven verkade hämmande ha sådderna ej kunnat

lämna fullt så godt resultat som eljest är att förvänta. Plantskolorna

äro emellertid anlagda å lämplig jord och förutsatt att de väl efterhållas

med afseende på ogräsrensningen torde de komma att lämna mycket

goda resultat.

På förslag är att inom kort anlägga ytterligare sockenplantskolor i

Åsbo—Fagerhult, Villands Vånga, Näsum och Örkeneds socknar.

Såsom bidrag till kostnaderna lämnar skogsvårdsstyrelsen årligen

till hvarje plantskola 25 kronor samt gratis frö och biträde af plantor.

Intresset för anordnande af dylika har börjat ökas. Under året hafva

sålunda vid 8 st. folkskolor under ledning af plantor skolbarnen fått del-



203

plantskolor 1907.

Tillgång hösten 1907
Kost-

nåder tall bergtall ek Anteckningar

kronor
\ Vo ' - 7o ! Vo Vo Vo

115,50



;64

Sockenplantskolorna.

Namn
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Förslag

till Inkomst- och Utgiftsstat för skogsvårdsstyrelsen i

Kristianstads län för år 1908.

Inkomster:

Behållning från är 1907 Kr. 500: —
Anslag af landstinget » 2,500: —

t> hushållningssällskapet » 2,500: —
.0 :> Staten (skogsodl. befrämj.) » 5,000: —
» a » (expenser) » 4,000: —

Andel i skogsvärdsafgifter » 700- — 15200'

Utgifter:

Aflöningar:

Länsjägmästaren Kr. 1,500: —
Sekreteraren 5 300: —
Lä^sskog^•aktarna » 2,100: — " ooo:

Inköp af plantor och frö 4,500: —
Anslag till underhåll af kommunernas plantskolor 1,200: —
Underhäll af egna plantskolor 1, 200; —
LänsskogA'aktarnas och plantörernas resekostnader 2,000: —
Styrelsens och länsjägmästarens resekostnader IiS^o: —
Inköp af böcker i skogsvård 300: —
Diverse utgifter 600: — je 2co:

Kristianstad den 23 november 1907.

På Skogsvårdsstyrelsens vägnar:

R. G. Hamilton.

B. G. Borgström.
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Sammandrag af skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län

kassaräkning år 1907.

Debet:

Behållning från år 1906 oyr. qq
Anslag:

Af Kristianstads läns landsting 2,500:

» » » hushållningssällskap 2,500:

» staten (expensmedel) 4,000:

» » (skogsodlingens befrämjande) 5,ooo:

» » (del i skogsvårdsafgifter) 1,130: 50 15,130; 50
För försålda plantor och frö "dw 50
Upplupna räntor 124- 2^

Aterbekommit förskott af rättegångskostnader 46: 65

Summa kronor 16,637: 97

Kredit:

Aflöningar :

Länsjägmästaren I,500:

Sekreteraren ooo-

Länsskogvaktarna 2100:

Resekostnader och dagarfvoden

:

Styrelseledamöterna I^S- 40
Länsjägmästaren

1 123- -q

Länsskogvaktarna l^o: 75
Planlörerna i 7r>e- -»^

';795- j2 3,^07: 77
Underhäils- och arbetskosUtader vid plantskolorna: 1,129: 15

Kostnader för nyodlingar

:

i Gualöf ^29: 50
i Gärds köpinge 680: 36 1^,09: 86
Kostnader för ntdelmng af plantor 30: 19
Fraktkostnader 28^- 07
Emballage -q- c c

hiköp af plantor
1,876: 80

D:o af frö 2,210: 37

Transport 14,407: 66
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Transport 14,407: 66

Diverse utgifter:

Revisionskostnader 5o' 4

Förskjutna undersökningskostnader 54i: 93

Beklädnadsmedel åt länsskog\-aktarna 3°°:

Inköp af skrifter 325^ —
Tryckningskostnader 1 59= »5

Skrifmaterialier m. m °^- 55

Lösen för inteckningshandlingar 5': 5° 1,519: 43

BehäUnhig till är igoS 7^°- ^^

Summa kronor 16,637: 97

Kristianstad den 15 april 1908.

B. G. Borgström.
Sekreterare och kassör.

Förestående sammandrag företedt och åberopadt i undertecknades

revisionsberättelse för år 1907 betygas.

Kristianstad den 3 juni 1908.

E. Wilh. Ewe.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

Nils Ohlsson. Rud. H. Stjerns^^/-ärd.

Af landstino-et utsedd revisorssuppleant. Af hushällningssUUskapet utsedd revisor.

Redogörelse öfver influtna årsafgifter för skogsodlingens

befrämjande år 1907.

Debet:

Behållning från 1906 41?: 9^

Influtna årsafgifter 754-

Upplupen ränta ^^' "'

Summa kr. 1,206: 93

Kredit:

Plantören Rydberg, lön 33°-

Dagarfvoden • ^^4: 5° 534: 50

Kostnader för underhäll af Förslöfs och Grevie plantskolor 143= 21

Fraktkostnader '

'

Emballage ;

Trycksaker 5:75

Behållning till 190S '^^'^- ^^

Summa kr. 1,206: 93

Kristianstad den 15 april 1908.

B. G. Borgström.
Sekreterare o. ka^siir.



Undertecknade, utsedda att såsom revisorer granska skogsvårdssty-

relsens i Kristianstads läns landstingsområde redovisning för dess för-

valtning under är 1907, få efter fullbordadt uppdrag härmed afgifva

följande

Revisionsberättelse,

Skogsvårdsstyrelsens protokoller samt den räkenskaperna åtföljande

berättelsen rörande de enskilda skogarnas i länet tillstånd och skötsel

under revisionsåret äro genomlästa utan anledning till anmärkning.

Närslutna af skogsvårdsstyrelsens sekreterare och kassör upprättade

»sammandrag af skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län kassaräkning

år 1907» öfverensstämmer med de inkomst- och utgiftsposter, som fin-

nas intagna i förenämnda års kassabok.

Utgifterna hafva befunnits behörigen verificerade.

De enligt nådigt reglemente den 20 januari 1905 bestämda diarier

hafva befunnits vederbörligen upplagda och förda.

Här ofvan omnämnda berättelse och räkenskapssammandrag hafva

såsom vid revisionen företedda denna dag af revisorerna påtecknats med
antydning härom.

Full ansvarsfrihet för ifrågavarande skogsvårdsstyrelses förvaltning

under år 1907 tillstyrkes.

Revisorerna hafva af räkenskaperna funnit, att utgiftsposten för in-

köp af frö uppgått till rätt afsevärdt belopp, 2,210:37 kronor. Att

döma af den glädjande utveckling skogsodlingen fått inom detta om-

råde, kommer fröåtgången sannolikt att ytterligare stegras. Revisorerna

våga därför ifrågasätta, huruvida icke det vore skäligt att snarast möj-

Hgt anskaffa egen fröklängningsanstalt för detta distrikt, och därigenom

blifva mera oberoende af privata anstalter, som hittills ensamt måst

anlitas.

Afven i år har en af skogsvårdsstyrelsens sekreterare och kassör

undertecknad »redogörelse öfver influtna årsafgifter för skogsodlingens

befrämjande», denna gång dock för år 1907, bilagts skogsvårdsstyrelsens

räkenskaper. Mot denna redogörelse, som utvisar en kassabehållning
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till år igo8 af fyrahundranittiofyra (494) kronor 27 öre, hafva reviso-

rerna intet att anmärka. Då emellertid skogsvårdsstyrelsen, som för-

valtar och disponerar de medel, som tillkomma förenämnda kassa, ej

ansett skäligt att, såsom revisorerna i fjol föreslagit, sammanföra dessa

räkenskaper med skogsvårdsstyrelsens öfriga, synes det vara tvifvelak-

tigt, huruvida revisorerna formellt sedt hafva att taga i befattning med
denna särskilda kassas granskning. Revisorerna vilja därför hemställa

till vederbörande inom länet, hvilka skola utse revisorer att granska

skogsvårdsst}'relsens räkenskaper, att framdeles lämna uppdrag åt dessa

revisorer att granska jämväl förberörda kassas räkenskaper och förvalt-

ning, därest sådan granskning anses böra ifrågakomma.

Kristianstad den 3 juni 1908.

E. V/ilh. E^e.
Af Kungl. Mai:t utsedd re\-iser.

Nils Ohlsson. Rud. H. Stjernswärd.
Af landstinget utsedd revisorssuppleant. Af hushållningssällskapet utsedd revisor.





Skogsvårdsstyrelsens inom Jämtlands läns landstings-

område berättelse för år 1907.

Styrelsens sammansättning /;/. ;;/. Under skogsvårdsst\'relsens tredje

arbetsår har någon förändring i styrelsens sammansättning icke inträffat.

Den har alltså under året haft följande sammansättning: Herrar direktören

J. F. Broman, ordförande, samt Olof Persson i Backen och Anders

Mattsson i Salom, ledamöter, med herrar P. Edling i Bräcke och A. J.

Hansson i Bringåsen som suppleanter. Såsom länsjägmästare har tjänst-

gjort e. jägmästaren O. Hj. Humble och som sekreterare auditören C.

J. von Essen.

De ordinarie länsskog^aktarna, hvilkas antal under året ökats till

sex, hafva varit bosatta P. Jacobsson i Strömsund, A. G. Eriksson i

Mattmar. A. Boström i Brunflo, E. P. Lidgren i Österede, J. O. Berg-

gren i Svenstavik och A. E. Eriksson i Sveg. Dessutom har en extra

länsskog\'aktare varit anställd för Hammerdals och Gåxsjö socknar.

Någon förändring i skogsvårdskommittéernas antal har ej under

året ägt rum.

Styrelsens expedition i Östersund (Storgatan 2^) har hållits öppen

hvarje helgfri lördag. Styrelsen har därstädes under 1907 haft 10 sär-

skilda sammanträden. Därjämte har från och med oktober månad läns-

jägmästaren och sekreteraren den andra och den fjärde lördagen i må-

naden inför ordföranden föredragit de ärenden, som under mellantiden

inkommit.

Verksamhet för utbredande af kunskap i skogsskötsel. Offentligt

möte med skogsägare och skogsvänner har detta år under augusti månad

varit anordnadt i Hofvermo efter i hufvudsak samma program som vid

det år 1906 i Kälarne afhållna mötet. Efter föredrag och exkursion

följde en liflig diskussion, hvarunder de talrika och intresserade mötes-

deltagarna fingo uttala sina meningar bland annat i skogsbetesfrågan

och angående ortens behof af kraftigare sk\-dd för växtliga ungskogar.

Skogsvårdsföreningens folkskrifter hafva i likhet med under år igo6

afgiftsfritt spridts bland skogsägare genom skogsvårdskommittéernas för-
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medling samt utdelats till eleverna vid länets landtmannaskola. Till

denna skola har äfven fortfarande lämnats anslag för bekostande af

elevernas utfärder till välskötta skogar för skogsvårdens studerande.

Vid länets folkhögskola har länsjägmästaren meddelat undervisning i

skogsskötsel tvä timmar i hvarje vecka under pågående läsår. Anslag

till samma belopp som under igo6 har under året lämnats till Jämtlands

skogvaktareförbund för meddelande af undervisning i skogssådd åt folk-

skolebarn. Därigenom ha vid 37 olika skolor anordnats 37 planterings-

dagar, hvari deltagit c:a 1,000 barn.

Utom de föreläsningar, som af styrelsens tjänstemän under året

hållits på några ställen, har på skogsvårdskassans bekostnad anordnats

en serie föredrag af redaktören C. A. Gustafsson med åtföljande besök

i skogen på 10 olika platser inom länet.

Skogsodling. 1 hvilken utsträckning skogssådd under året företagits

med biträde af styrelsens tjänstemän framgår af närslutna tabell (Bil. A).

Frö till kulturerna ha fortfarande måst inköpas, hufvudsakligen från

Dalarne. För att för framtiden kunna tillgodose länets behof af inhemskt

skogsfrö har styrelsen gått i författning om uppförande af en frökläng-

ningsanstalt å en för ändamålet inköpt tomt invid Brunflo järnvägssta-

tion, och är det styrelsens afsikt att därstädes äfven anlägga en plant-

skola.

För att i bredare lager sprida intresset för skogsodling har styrel-

sen beslutat att årligen inom hvarje länsskogvaktaredistrikt anordna en

mönsterkultur af intill 10 har i omfång, hvarvid alla de med kulturen

förbundna kostnaderna bestridas af skogsvårdskassan och markägaren

allenast förbinder sig att under vissa år hafva tillsyn öfver skogsodlings-

trakten.

Skogsdikning. Kostnadsförslag för torrläggning af försumpad skogs-

mark hafva under året upprättats för 182 olika fastigheter (Bil. B). Till

dessa arbetens utförande, som beräknats draga en utgift af 159,434

kronor 4 öre, komma bidrag att beviljas först under 1908. Däremot

har under 1907 anslag lämnats till utförande af 124 planlagda diknings-

företag med sammanlagdt 48,002 kronor 52 öre, hvaraf 21,870 kronor

mot inteckningssäkerhet till 12 olika företag.

Premier för på egen bekostnad utförda diknings- och andra kultur-

arbeten hafva under 1907 tilldelats följande bolag och enskilda skogs-

ägare, nämligen:

Sunds Aktiebolag med kr. 4,286: 90

Skönviks » » /> 3,976: 60

Transport kr. 8,263: 50
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Transport kr. 8,263: 50
Källskärs Aktiebolag med » 3,600; —
Dals Angsågsaktiebolag med » 416: 40
Lars Danielsson i Solberg, Hammerdal, med » 165: —
Jonas Jonsson i Gäxsjö med » 115: —
Sven Jonsson i » » » 85: ^

—

H. E. Naeslund i Klösta, Lit, med » 75: —
Summa kronor 12,719: 90

Af öfriga beviljade anslag mä nämnas ett å 900 kronor till Öfver-

hogdals socknemän för uppförande af ett brandtorn inom socknen samt

ett förslagsanslag å 2,000 kronor under hvart och ett af åren 1908—
19 1 o till Norrlands skogsmannaförbund för åstadkommande af en för

Jämtlands och Västernorrlands län gemensam kolarskola i Bispgården.

Utstämplingar. Skogsvårdsstyrelsens tjänstemän hafva under året

flitigt anlitats af allmänheten för erhållande af råd och anvisningar an-

gående tillärnade afverkningar samt särskildt för erhållande af biträde

med utstämpling af skog. Af de 641 nya ärenden, som under 1907

inkommit, hafva 211 afsett meddelande af dylikt biträde, medan 55
hafva utgjorts af ansökningar om frö och biträde vid skogssådd, 162

af ansökningar om uppgörande af plan och kostnadsförslag till dikning

å skogsmark och 59 af anmälningar och rapporter om bedrifna afverk-

ningar.

Olaga afverkningar. Uti 39 af dessa anmälda fall har det befun-

nits, att afverkning skett på ett för skogens återväxt äfventyrande sätt.

För att få utrönt, huruvida afverkningar varit af anmärkta slag, har

styrelsen på 1 1 olika hyggestrakter måst föranstalta om sådan syn,

som omförmäles i § 2 af lagen angående vården af enskilda skogar och

i 3 fall har det varit nödigt att under året utverka afverkningsförbud.

Då godvilliga öfverenskommelser kunnat träffas med vederbörande af-

verkare om de åtgärder, som ansetts nödiga för de afverkade område-

nas återställande i skogbärande skick, har ej heller under 1907 någon

rättegång för detta ändamål behöft fullföljas vid domstol.

Skogsvårdskassan. I enlighet med föreskriften i § 6 af det för

styrelsen gällande reglemente bilägges härmed den för år 1907 upp-

gjorda inkomst- och utgiftsstat för länets skogsvårdskassa (Bil. C).

Kassans inkomster under året hafva utgjorts, förutom af upplupna

räntor, allenast af länets andel i skogsvårdsafgifterna och af statsanslaget

till upprätthållande af skogsvårdsstyrelsernas verksamhet.

Vilkoren för erhållande af bidrag ur kassan samt biträde af styrel-

sens tjänstemän hafva varit desamma, som i berättelsen för 1906 redan

Skogsvårdsforeningens Tidskri/t, igoS. Bilaga i. 1

8
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angifvits. Särskildt må antecknas som en glädjande omständighet, att

bidrag i ökad utsträckning sökts och erhålHts för kulturarbeten å till

skyddsskog hänförda marker.

Närslutna utdrag ur styrelsens räkenskaper (Bil. D) lämna en öfver-

sikt öfver skogsvårdskassans användning under 1907.

Slutligen får styrelsen beträffande de enskilda skogarnas inom lands-

tingsområdet tillstånd och skötsel under år 1907 hänvisa till vidfogade

af länsjägmästaren afgifna redogörelse (Bil. E).

Östersund den 30 april 1908.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

J. F. Broman.

C. J. 7)011 Essen.
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Bil. A.

Med bidrag af skogsvårdsstyrelsen

Länsskogvaktaredistrikt
Antal

hemman
Fröåtgång

Kulturer å kalmarker,

före år

utom skyddsskogsområdet

På ansökan

Tall

kg-

Gr.

kg.

Besådd

areal

Har

Med folkskolor

Antal

delta-

gare

Fröåtgång I

Tall Gr.

kg.

Besådd

areal

Har

Västra länsskogv.-distr

Norra » »

Östra » »

Mellersta » »

Södra » »

Härjedalens» »

Summa

40

12

8

10

6

12

18.3

10.4

1.6

2.3

1.6

24.0

58.

7.6

1.5

0.2

1.4

O46
20

3

6

=i

3°!

80

10.7 I 08

1

92

278
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verkställda skogskulturer år 1907.

som uppkommit

1905

inom il
efter I jan. år 1 905

skyddsskogsområdet

Summa
För öfrigt utlämnadt

frö

Fröåtgång

Tall Gr.

ks. kg.

Besådd

areal

Ha

Fröåtgång

Tall Gr.

kc kg.

Besådd

areal

Har

r ..o o Besådd 'It,,, ^ Beräknad
rroatgang lall Gr.

areal il besådd

Tall Gr.

kg. ' kg.
Har

areal

kg. kg.'
^^^

5.4I 4' 14
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Transport kr. 26,000; —
Hyra för styrelsens expeditionslokal 550: —
Telefonafgifter 500: —'

Anslag för preiniering af verkställda kulturarbeten 25,000; —
» till understöd af afdikningar och kulturer 75,000: —

Skogsfrö och redskap 3,000; —
För undervisning i skogsvård vid folkhögskolan 350: —
Till landtmannaskolan för praktisk kurs i skogsvård 200: —
Skogsvårdsföreningens folkskrifter , ; 300: —

» tidskrift 70: —
Småskrifter i skogsvård 200: —
Annonser (förslagsvis) 750: —
Skrifmaterialier och expenser (förslagsvis) 750: —
Redan beviljade anslag och premier 9,805: 24

Saldo till 1908 32,183: 73

Summa kr. 174,658: 97

Bfl. D.

Förvaltningskostnaders räkning.

Debet:

Syneförrättningars räkning 1,165: 79

Rättegångskostnaders » : 107: 38

Skogsvårdskommittéers » 425: 97

Reseersättningars » 6,612: 20

Aflöningars » 1 2,808: 33

Hyrors » ^ 506:40
Annonskostnaders > 1,384: 80

Tryckningskostnaders » 700: 39
Telefonafgifters » 873; 84

Summa kr. 24,585; 10

Kredit

:

Kapitalräkning 24,585: 10

Summa kr. 24,585: lO

Kapitalräkning.

Debet :

Inventariers räkning 115: 28

Skogskulturers » 40,379: 80

Mönsterkulturers » 1,441: 20

Räkning för undervisning 1,338: 81

Diverse utgifters räkning 766; 99
Förvaltningskostnaders räkning 24,585: 10

Utgående balans » 143,678; 96

Summa kr. 212,306: 14
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Kredit:

Ingående balansräkning 100,635: 29

Statskontorets » 104,075: —
Räntors » 7.595" ^5

Summa kr. 212,306: 14

Utgående balansräkning.

Debet:

Kapitalräkning med Jämtlands Folkbank 130,746: 40

Upp- och afskrifningsräkning med samma bank i>935- ^4

Skogsfrös räkning Ii5^0- 55

Inventariers ^> 3>i6i: 97

Fröklängningsanstaltens räkning 6,325: —
Summa kr. 143,678: 96

Kredit

:

Kapitalräkning 143,678: 96

Summa kr. 143,678: 96

Bil. E.

Kortfattad redogörelse öfver de enskilda skogarnas inom Jämtlands

län tillstånd och skötsel år 1907.

I gällande lagstiftning angående vården af enskildes skogar är stad-

gadt, att skogsvårdsstyrelse skall utses för tre år i sänder. Med ut-

gången af år 1907 har den första treårsperioden af detta slag gått till

ända, och då det nu gäller att afgifva redogörelse för det sista året i

perioden, torde detta lämpligast ske på så sätt, att man sammanställer

detta, det tredje året, med dess tvenne föregångare och härigenom får

en fastare stödjedunkt för sitt omdöme beträffande de enskilda skogar-

nas inom länet tillstånd och skötsel.

Hvad som i redogörelsen för år 1906 i allmänna drag framhållits

angående de rådande förhållandena inom skogarna är i hufvudsak det

samma äfven ifrågavarande år, 1907, och den »gryning till det bättre»,

som förspordes år 1906, får man väl äfven säga vara till finnandes året

1907. Den förhoppningsfulle iakttagaren tycker sig ock måhända finna,

att ljusningen blifvit starkare, hvilket likväl icke behöfver innebära, att

en verklig soluppgång någonsin kommer att äga rum, för så vidt man

därmed åsyftar en fullt rationell skogshushållning. Ty låt oss väga
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möjligheterna för och emot. I den ena vågskälen en lag, som hufvud-

sakligen endast tillhåller en afverkare att ej så förfara, att skogens åter-

växt uppenbarligen äfventyras, och hvilket han dessutom kommer ifrån

genom att ställa pant eller borgen, samt i den andra vågskålen de tungt

vägande egennyttiga beräkningarna samt den jobberiets anda, som ut-

märker vår tid. Man får då i sanning vara belåten, om man med till-

hjälp af upplysningens fackla kan hindra den senare vågskålen att sjunka

allt för fort..

En omständighet, som ländt till skogens fromma under år 1907

mer än de direkta åtgärderna, torde vara den regniga väderleken under

sommaren, hvilken i hög grad gynnat alla utförda skogskulturer.

Vill man taga de i bilagorna till årsberättelsen uppställda statistiska

siffrorna till hjälp för bedömande af de inom Jämtlands län belägna

skogarnas tillstånd och skötsel, finner man, att de genom skogsvårds-

styrelsens försorg utförda skogsodlingarna omfatta:

Ar 1905 29 st. rekvirenter, 73,6 kg. utsådt frö och 90,00 har bes. areal.

v 1906 58 » » 168,6 » ^ » » 205,12 » »

» 1907 88 » » 205,7 » » » » 362,48 » » »

De genom styrelsens försorg planlagda torrläggningsarbetena lämnar

följande jämförelse:

Antal rekvi-

renter

Är 1905 10

» 1906 120

» 1907 182

Från 33 st. trävarubolag, som äga skogar inom länet, har skogs-

vårdsstyrelsen begärt uppgift angående de arbeten och kostnader, som

af bolagen nedlagts för befrämjande af skogsåterväxten genom mark-

beredning, frösådd, dikning m. m. Af dessa bolag hafva 5 st. svarat,

att dylika åtgärder ej blifvit utförda, 15 st. hafva icke lämnat något

svar, men från 13 st. hafva uppgifter inkommit, hvilka sammanförts i

särskild tabell (Bil. E ^). Häraf framgår, att de 13 trävarubolagen ned-

lagt kostnader på sina skogars förbättring inom länet till följande

belopp:

Ar 1905 nedlagda kostnader kr. 33,635.35

» 1906 » » » 56,088.86

» 1907 » » » 117,081.72

De här framlagda siffrorna från så väl skogsvårdsstyrelsens verk-

samhet som ock beträffande trävarubolagens omtanke om sina skogs-

marker, utvisa ju onekligen på sitt vis en gryning till det bättre, och

Sträcknieter stakade
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dessa siffror äro äfven otvifvelaktigt till stor del frammanade af nu gäl-

lande tre är praktiserade skogslag, men man får därför icke tillmäta

densamma en allt för stor betydelse, då de hafva bra litet att skaffa

med den del af skogsskötseln, som utgöres af en rationellt bedrifven

afverkning. I detta fall kunna de vara, och äro det äfven, delvis miss-

visande. Skogsvårdsstyrelsen har också under den gångna treårsperioden

haft sitt hufvudintresse riktadt på att föra in afverkningarna på en mera

rationell grund än tillförene varit brukligt, och det är inom detta gebit

man nu skall söka de värdefullaste frukterna. Man har då att konsta-

tera, att den skogsafverkande allmänheten mer och mer anlitat skogs-

vårdsstyrelsen för att kostnadsfritt erhålla råd och anvisningar för till-

ämnade afverkningar, utstämplingar eller utsyningar. Söker man efter

motivet till denna skenbara omtanke om skogen, skall man dock finna,

att det i de allra flesta fall är frågan om att kunna få afverka mesta

möjliga utan att komma i kollision med återväxtlagen. Detta lagens

syftemål att betrygga återväxten på frivillighetens, låt vara nödtvungna,

grund, vinnes således mer och mer, men därifrån till en allmän rationell

skogshushållning, särskildt nu skötsel af skogarna, är ett mycket stort

steg. Öfver hufvud taget gör man endast, då det gäller skogsvård,

hvad man är nödd och tvungen till — och hvad man kan få gratis.

I detta sammanhang torde det icke vara olämpligt att framhålla,

hvad allmänheten ute i de jämtländska bygderna väntade sig, att den

nya skogslagen skulle skänka dem, nämligen dessa tvenne saker: skydd

för husbehofsskogen och skydd för de växtliga ungskogarna. Hade

detta erhållits, skulle tillfredsställelsen med lagen varit mycket större

än den nu är.

Här var frågan om att lämna en kortfattad redogörelse öfver sko-

garnas tillstånd och skötsel. Af det föregående torde väl framgå mina

innersta tankar om den saken, och mera kortfattad och träffande kan

denna redogörelse ej lämnas än att säga: tillståndet dåligt, skötseln i

allmänhet ringa. Hvarpå felet beror har blifvit antydt, äfvensom något

om önskemålen. Spridande af kunskap och upplysning i all ära, men

vill man rädda våra skogar från undergång, då må man i skogslag-

stiftningen tillämpa skaldens ord: »Lägg stål i svärd och allvar i leken,

konung!

»

Östersund den 21 april 1908.

O. Hj. Humble.



2ii2

Bil. E\

Sammanfattning af kulturåtgärder och torrläggningsarbeten,

åren 1905—1907 å bolagens

Skogsägarnas

namn
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hvilka blifvit af nedan angifna sågverksaktiebolag verkställda

egendomar inom Jämtlands län.

Torrläegningsarbeten

Bäckrensning

Längd

Upptagna dike

c. Längd' c-buinma |
. bumma

kronor m^tpr kronor

Genom I Genom
arbetet arbetet för-

torrlagda bättrad
imp. Har

I
mark Har

Kostnad
för

torrlägg-

ningsar-

betet kr.

Summa
kostnad

för samt-

liga ar-

beten kr.

Anteckningar

26,911!

41,8651

61,1401

2,929161

6,130 07

1I-383I75

1,946

9>34i

16,224

750 19

2,303 311

6,353 79I

3-679

8,433

17-737

4,492 30
11,431 84 4,300 kr.

20,185 20 270

if Skosrsv. st.

270
4,000]

100.— ' —

j

—
424!— ' 2,54o| 764 — I 40

20 —
40 —

100 —
1,188!—

39665,
1,188 —

2,620

1,300'

i6oi

75'

451, 67|65|
*

4,602; i,o55|— 1

*

—
i

227 65- 924,18

!— I 1,130;— I 1,283 —i
Inga åtgärder år 1907.

4,102: 475180I —

,

— 475180 475 80 Torrläggn. böljad år 1907.

8,8o6| 923J65|i2,io7 2,436,541 i26| —
i

3,360 19, 3,360 19, Hufvudsakl. år 1907.

8,783 1,490170!

10,824 F,222j64

12,223 2,482146

95
2,348!

7,479!

9 50

527i94
2,795,981

137 — I 1,500 20 1,500 20
224—1 i,750|58j 2,490133
312^— 1 5,27844! 6,942194'

10,9831 1,24935 5-326: 2,673[ii[

700J 70 — 117,149, 8,27987!

E] ang. Ej ang. —" | Ei ang. I Ej ang.
|

—
|

I— 3,922 46 3,9221461

j-j 8,349|87| 8,3491871

I

—

— !— 15,0001 — I
Slutsumman ungefärlig.

700, 140 — — — —
4,991 1,097 — I 1,582; 86o'34!

10-552I 3-139 651 1,3641 801 55I

140 —
i,957!34|

3.941 !20|

140.—

!

2,17478! 15

3,989 20 n

tall frö af Skv. st,

1,011!

550I

2941981

2750
.372

855I

18706
121 3o|

—\—\ ', 458^911

4821041 2,662!34|
i4S|8o! 1,486150!

6,092' 1

17.574 3

000 38
S8523 1-308I 595i90i

10

154
94 —
253-

1,00038! 1,00038' Dessa arbeten började är

3,48075: 3,48075 1906.

36,954 9

28,373! 5

66,865iii

185 05 20,

601,34 17,

98i!33 22,

53°! 3.963 95'

491; 3.777i66
927, 5,205 7o|

— 113,1461—
1

i7,984;86|

— 9,379— I3.366!4i
— 'i7,i87!o3| 29,535'9ol

4,568'

20,449
1 5

j37.i38| 7

615199,
352I05 12,

948 78:33

707 9035]
424 3-52954
102 TO,463'40

6

70

627

43|39! 70634 2,10477
253;27, 8,8Si 59 11,30439
4616818,41218 23,39919

3,328 366;o8''2,

8811
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Vid granskning af skogsvårdsstyrelsens räkenskaper och förvaltning

inom Jämtlands läns landstingsområde få undertecknade revisorer efter

verkställdt uppdrag härmed afgifva följande

Revisionsberättelse.

Den af skogsvårdsstyrelsen uppgjorda såsom bilaga till årsberättel-

sen aflämnade kassaredogörelsen för år 1907 hafva vi granskat och

funnit med kassaboken öfverensstämmande samt alla utgiftsposter nog-

grant verificerade. Likaledes hafva vi granskat årsberättelsen samt vid

styrelsens sammanträden förda protokoller för samma år eller år 1907

och funnit att den för skogsvårdsstyrelsen fastställda instruktionen af

den 20 januari 1905 blifvit iakttagen.

På grund af hvad sålunda anförts hafva vi all anledning tillstyrka

full och tacksam ansvarsfrihet för skogsvårdsstyrelsen och dess räken-

skapsförare beträffande 1907 års räkenskaper och förvaltning.

Östersund den 6 augusti 1908.

K. J. Karlsson.
Af Kungl. Maj:t utsodd revisor.

Er. Johansson, Sörbyn. Per Sylvan.
Utsedd af landstinget. Utsedd af hushållningssällskapets

förvaltningsutskott.
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Tabell 2. Utförda skogsodlingar genom skogsvårdsstyrelsernas försorg

eller på deras initiativ.



Tabell 4. Åtgärder mot olagliga skogsafverkningar 1907.
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PRISUPPGIFTER
FRÅN

SVENSKA SKOQSFRÖKONTORET
e. Jägmästarne von PORAT och SCHOTTE

Våren HALMSTAD. I908

t/drt frölager undersökes vid frökontro/lanstalten i Halmsiad och tillhandahållas

^ analysbevis på begäran.

Rekvisitionerna, hvilka expedieras i den ordning de inkomma, böra tidigt in-

sändas. Vill rekvirenten hafva fröet sig tillsändt med någon bestämd lägenhet,

torde rekvisitionen insändas så tidigt, att den med säkerhet inträffar här minst

åtta dagar förr än afsändningen skall ske. Då ingenting i afseende på sättet

för afsändningen af rekvirenten uppgifvits, afsändes fröet med den lägenhet,

hvilken anses lämpligast och underrättas rekvirenten pr post, då sändningen afgår,

Säckar och större påsar återtagas efter det noterade värdet om de inom 14

dagar efter mottagandet återsändas fraktfritt till Halmstad i oskadadt skick.

Nedsmutsade säckar återtagas ej.

Samtliga i katalogen upptagna utländska frösorterna äro beställda hos våra

leverantörer i Amerika m. fl. länder, men kunna endast levereras under den för-

utsättningen att fröet ankommer hit oskadadt och i rätt tid.

Priserna äro i följd häraf utan förbindelse, men dock om möjligt fasta hela

våren.

Skulle mot sändningen eller räkningen någon befogad anmärkning möjligen

vara att göra, anhålles att därom inom åtta dagar efter dess mottagande blifva

underrättad, i hvilket fall rättelse sker med största beredvillighet : däremot kan vid

anmärkningar, som göras efteråt, något afseende icke fästas.

Under i kg. beräknas loo-gramspriset.

Partier å frö under 10 kg. sändas i allmänhet endast mot efterkraf. Likvid

å större partier emotses senast inom 3 månader ejter varans emottagande, såvida

ej särskild öfverenskommelse härom träffats.

Öfversändandet af smärre belopp sker enklast genom postanvisning och ut-

gör det kvitto, som å postanstalten därvid erhålles, fullt giltigt bevis att beloppet

är betalat, hvarför kvitto af oss endast lämnas på därom särskild gjord begäran.

Alla försändelser ske för köparens räkning och risk samt afsändas fritt

järnvägsstation eller ångbåt här.

Då alla Tall-(Pinus)-arter draga i tull 4 kr. pr kg. och alla Gran- och Silfvergran-(Picea-

och Abies-Jarter 1: 50 kr. pr kg., äro våra noterade priser på sådana utländska barrträds-

arter I allmänhet 4 kr. och 1: 50 kr. högre än den vanliga utländska noteringen.

OBS..' Prima svenskt barr- och löfträdsfrö samt tall- och grankottar uppköpas.

Halmstad i Februari igo8.

Svenska Skogsfrökontoret
e. Jägmästarne von PORA T och SCHO TTE.

QBOncta dtAdcfrntftnfnrot erhöll Hederspris: Guldmedalj och Hedersdiplom vid XIX all-

ÖlCUÖ^a Ol^UgöliUl^UUlUlCl ^^^^^ svenska Landtbruksmötet i Gäfle igoi. Guldmedalj i Var-

berg 1904. i:a pris vid XX allm. Sveuska landtbruksmötet i Norrköping- 1906. Innehafvare af:

Bolmens, Halmstads och Laholms Pröklängningsanstalter. Silfvermedalj vid XVIII allmänna

Svenska Landtbruksmötet i Malmö 1896. Silfvermedalj vid Industriutställningen i Malmö 1896.

Diplom vid Utställningen i Stockholm 1907.



OBS.! Jämlikt den af Kungl. Maj:t den 24 Oktober 1898 fastställda tulltaxan utgör tullen för

frö af ALLA tallarter 4 kr. pr kg. och för ALLA gran-(silfvergran-)arter 1: 50 pr kg.

BARRTRÄDSFRO.

Abies balsamea, (L.) Mill. Amerikansk balsamgran. Pr kg. 10: 50,

pr 100 gr. 1:25.

» concolor Lindl. et Gord. Amerikansk silfvergran. Ingen skörd,

j. firma, Sieb. et Zucc. Pr 100 gr. 1:00.

» grandis, Lindl. Pr 100 gr. 2: 75.

» Nordmanniana, I^indl. Kaukasisk silfvergran. Pr kg. 5: 10, pr

100 gr. 60 öre.

» nobilis, Lindl. Nordamerika. Pr 100 gr. 3: 75.

» pectinata [= Ab. Picea (L.)] Vanliga silfvergranen. Pr kg. 3:50,

pr 100 gr. 0:4-5.

» sibirica, lyed. [= Ab. Pichta, Fisch.] Sibirisk silfvergran. Ingen

skörd.

Chamsecyparis Lawsoniana Pari. Ivawsons-cypress från Kalifornien

och Oregon. Pr 100 gr. 0:90.

» obtusa, S. et Z. Solcypress från Japan. Pr 100 gr. 1:25.

Ginkgo biloba, h. [= Salisburia adiantifolia, Sm.] Pr 100 gr. 0:35.

Juniperus communis, L. Vanlig en. Pr kg. 0: 60, pr 100 gr. 0: 10.

» Virginiana L,. v. glauca, L-. Amerikansk skörd. Pr kg. 4:50, pr

100 gr. 0: 55.

Larix europsea, DC. Vanlig lärk. Frö från Schlesien, pr kg. 4: 50,

pr 100 gr. 0:50.

Frö från Tyrölen, pr kg. 4: 40, pr 100 gr. 0: 50.

» leptolepis. Murr. Japansk lärk. Pr kg. 13: 50, pr 100 gr. 1: 50.

y> sibirica, Ledeb. Sibirisk lärk. Pr kg. 12: —, pr 100 gr. 1: 50.

Picea alba, Link. Hvitgran. Pr kg. 11:50, pr 100 gr. 1:35.

» Engelmanni, Engelm. Nordamerika. Pr 100 gr. 4: —

.

» excelsa, Ivink [= Picea Abies (L.)]. Vanlig gran (rödgran). Frö

från Värmland, Östergötland och Småland. Pr kg. 3: 00, pr 100

gr. 0: 40. Vid köp af 50 kg. 2: 15 pr kg.

Frö från Dalarne, solklängdt. Pr. kg. A: —
,
pr 100 gr. 0: 50.

* pungens, Engelm. Blågran. Västra Nordamerika. Ingen skörd.

» sitchensis, Trautv & Mayr, Sitkagran. Pr 100 gr. 3: 75.

Pinus Banksiana, lyamb. Nordöstra Nordamerika. Pr 100 gr. 4: 90.

» Cembra, h. Brödtall från Tyrolen. Ingen skörd.

» contorta, Dougl, Västra Nordamerika, Pr 100 gr. 8: 90.

» densiflora, S. et Z. Japan. Pr 100 gr. 1: —

.

» Jeffreyi, Murr. Jeffrey-tall. Vestra Nordamerika. Pr. 100 gr. 3: 50.

» Koraiensis, S. et Z. Brödtall från Korea och Japan. Pr 100 gr. 1: 20.

» Lambertiana, Dougl. Västra Nordamerika. Pr 100 gr. 2: 50.

» Laricio, Poir v. austriaca, Endl. Österrikisk svarttall. Pr kg.

10: 20, pr 100 gr. 1: 15.

» laricio Poir v. Poiretina, Endl. [= v. corsicana]. Korsikansk svart-

tall. Pr kg 9: 50, pr 100 gr. 1: 10.

» montana, Du Roi v. uncinata, Ram. Bergtall. Svensk (hall-

ländsk skörd). Pr kg. 6'.—, pr 100 gr. 0:75.



OBS.! Jämlikt den af Kungl. Maj:t den 24 Oktober 1898 fastställda tulltaxan utgör tullen för

frö af ALLA tallarter 4 kr. pr kg. och för ALLA gran-(silfvergran-)arter 1: 50 pr kg.

Pinus montana v. gallica, Enstämmig, fransk bergtall. Dansk skörd.
Pr kg. 22:-, pr 100 gr. 2:50.

» ponderosa, Dougl. Klipptall från Västra Nordamerika. Pr kg.

26: 50, pr 100 gr. 3: —

.

» sibirica, Mayr. Brödtall från Sibirien. Pr kg. 6: 30, pr 100 gr. 0: 75.

» silvestris, L. Vanlig tall. Ingen skörd.

» Strobus, Iv. We5miouthstall. Nordamerika. Pr kg. W: 50, pr 100
gr. 2:20.

Pseudotsuga Douglasii, Carr. Douglasgran. Västra Nordamerika. Pr
kg. 23: —, pr 100 gr. 2: 75.

Sciadopitys verticillata. Sieb. et Zucc. Parasollträdet. Pr 100 gr. 1: 50
Taxus baccata, L. Idegran. Pr kg. 4:25, pr 100 gr. 0:50.

Thuja gigantea, Nutt. Västra Nordamerika. Pr 100 gr. 7:—.

Tsuga canadensis, (L.) Kanadensisk Hemlock-gran. Ingen skörd.

^> Mertensiana, Carr. Västra Nordamerika. Pr 100 gr. 8: 50.

LOFTRADSFRÖ.

Acer campestre, L. Naverlönn. Pr kg. 0: 50.

» plantanoides, L. Vanlig lönn. Ingen skörd.

» Pseudoplatanus, L. T}'sk lönn. Ingen skörd.

Aesculus Hippocastanum, L. Hästkastanje. Pr kg. 0: 10.

Alnus glutinosa, (L.) J. Gaertn, Klibbal. Pr kg. 1: —
,
pr 100 gr. 0: 30.

» incana (I^.) Willd. Gråal. Pr kg. 2: 75, pr 100 gr. 0: 35.

Betula lenta, Östra Nordamerika. Pr 100 gr. 2: —

.

Betula verrucosa, Ehrh. Masurbjörk. Pr kg. 1: —

.

Caragana arborescens, Lam. Sib. ärtträd. Pr kg. 2:—
,
pr 100 gr. 0: 40.

Carpinus Betuius, L. Ann-(afven-)bok. Pr kg. 1:20, pr 100 gr. 0: 20.

Carya alba, Nutt. Hickory. Nordamerika. Pr kg. 1: 10.

» amara, Nutt. Hickory. Nordamerika. Ingen skörd.

Crataegus monogynia, Jacq. Hagtorn. Pr kg. 0: 50.

Evonymus europaeus, L. Benved. Pr kg. 2: 40, pr 100 gr. 0: 35.

Fagus silvatica, Iv. Bok. Ingen skörd.

Fraxinus americana, L. Nordamerika. Pr kg. 3: —
,
pr 100 gr. 0: 40.

» excelsior, Vanlig ask. Pr kg. 0: 50.

» pubescens, Lam. Gråask. Nordamerika. Pr kg. 2: 70, pr 100 gr. 0: 35.

Hippophaé rhamnoides, L. Haftorn. Pr kg. 2: 75, pr 100 gr. 0: 40.

Ilex Aquifolium, L. Järnek. (Norsk skörd.) Pr kg. 0: 75, pr 100 gr. 0: 20.

Juglans nigra, L. Svart Valnöt. Pr kg. 0: 65.

» regia, L. Valnöt. Pr kg. 1:—
,
pr 100 gr. 0: 15.

Ligustrum vulgäre, L. Liguster. Pr kg. 0: 80, pr 100 gr. 0: 15.

Pyrus communis, L. Päron. Pr kg. 6: —
,
pr 100 gr. 0: 70.

» Malus, L. Äpplen. Pr kg. 2: 50, pr 100 gr. 0: 30.

Prunus padus, L. Hägg. Pr kg. 4: 50, pr 100 gr. 0: 50.

Quercus ilicifolia, Wgh. Nordamerika. Pr kg. 1: 40.

» palustris, Du Roi. Kärrek. Nordamerika. Ingen skörd.



OBS.! Jämlikt den af Kungl. Maj:t den 24 Oktober 1898 fastställda tulltaxan utgör tullen för

frö af ALLA tallartep 4 kp. pr kg. och för ALLA gran-(silfvergran-)apter 1: 50 pr kg.

Quercus pedunculata, Ehrh. Stjälkek. (Svensk skörd.) Pr kg. 0:25.

» rubra, L. Rödek. Östra Nordamerika. Pr kg. 0: 75.

» sessiliflora, Sm. Drufek. (Svensk skörd.) Pr kg. 0:50.

Robinia Pseudo=Acacia, L. Pr kg. 1: 10, pr 100 gr. 0: 15.

Rosa canina, I,. Vildros. Pr. kg. 0: 75.

Sarothamnus scoparius, (L.) Wimm, Harris. (Svensk skörd.) Pr kg.

1: 50, pr 100 gr. 0:20.

Sorbus aucuparia, L. Rönn. Pr kg. 1: —

.

» scandica, (Iv.) Fr. Vanlig oxel. Pr kg. 2: —

.

Tilia parvifolia, Ehrh. Småbi. lind. Pr kg. 1:10, pr 100 gr. 0:25.
» platyphyllos, Scop. Storbl. lind. Pr kg. 1:10, pr 100 gr. 0:25.

Ulex europseus, L. Ärttörne. Pr kg. 4: 50, pr 100 gr. 0: 50,

Ulmus campestris, Sm. Fältalm. Ny skörd väntas i Juli.

» montana, With. Vanlig alm. Ny skörd väntas i Juli.

Frö af Carpinus-, Car^^a, Cratsegus- och Fraxiuus-aiterua samt af Ilex ligga
vanligen ett år i jorden innan de gro.

Frö af släktena Acer, Corylus, Juglans, Pyriis, Prunus, vSorbus och Tilia gro
oftast första året, om de utsås om hösten, men utsås fröet först om våren ligger
det i allmänhet ett år i jorden, innan fullständig groning äger rum.

BARRTRADSPLANTOR.
Pr

Abies balsamea, balsamgran -/^

V.

Vo
>> concolor amenk. silfvergran '/.^

> » » » 2 /

•> nobilis '-/g

» Nordmanniana 7,

%
7x

» » 2/

» pectinata, silfvergran ^^
» » » 2/

IS
» » » 3 /

» » » 2 /

» sibirica sib. silfvergran
^f

» subalpina 2/^^^^
» » 2/g

Chatnsecyparis Lawsoniana, cypress -/^

Larix europeea, europeisk lärk 3/^

» ' » » -y

» leptolepis, japansk >,

^/J^ 17^ m. hög
» » » » 3 /

» sibirica, sibirisk » ^/j + i

» » » » 2 /

Picea alba, hvitgran
^f^+i

» » » • s/
Ii

T » » 2 /

» Engelmanni ,..,..,
s/^

1,000 st.



OBS.: Jämlikt den af Kungl. Maj:t den 24 Oktober 1898 fastställda tulltaxan utgör tullen för

frö af ALLA tallapter 4^ kr. pr kg. och för ALLA gpan-(silfvepgpan-)aptep 1: 50 pp kg.

Pr i,ooo st.

Picea excelsa, vanl. grau 7»+i 20: —
» » » » '/j 18: —
» > » i 'j^ 16: —
» » > » ^/o

2:50
>

,
*

' ; '/o 2:
—

> pungens, blågran utsökta blå Vs+i — —
' 7;+,

» » » %
» sitchensis, sitkagran

''-i+ i
— ~

» » »
"'Ii — —

Pinus austriaca, östrikisk tall -/i — —
> Banksiana Vs 12: —

Vi
—

» Cembra Vi — —
» ponderosa V2 ~" —
» riglda -/j

> silvestris 7o "~ "~

7o
> Strobus, Wevmouthstall 72 — —

V. —
Pseudotsuga Douglasii ^2 ~ ~

» » » glauca V2+1 — —
» %

Qinkgo biloba 7o — ~

Pr 100 st.
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-*^ ANALYSER @^
ÖFVER

SKOGSFRÖS GRORARHET
utföras af

SkoysvårdsiöreiiinyensFröliontrollaiistalt

Mälartorget 15, 4 tr., Stockholm 2.

Det insända fröet undersökes i den Rodewald-Cieslarska groningsapparaten.

Fröprofven böra innehålla minst 100 gram och

skola vid insändandet åtföljas af ursprungsbevis.

Kostnaden för hvarje analys är 2 kr.

K. Domänstyrelsens cirkulärskrifvelse den 30 dec, 1905 föreskrifver om under-

sökning af staten tillhörigt skogsfrö vid Skogsvårdsföreningens Frökontrollanstalt.

^^^^^^^^!;p^^^^^



Skoysvårdsföreninyens folkskrifter

kunna vid inköp i större partier erhållas

iMl till lägre pris än det vanliga.

Man hänvände sig till Föreningens för skogsvård kontor,

Mälartorget 15, Stockholm.

Lämpligaste skogslektyr för utdelning till

skogsbevakare , skogsarbetare, mindre . skogS'

ägare, socken^ och folkbibliotek, folkskolornas

bokförråd m. fl.

Svenska JösareförliuiKlets Nya Tidskrift
utkommer under året i sin 46:0 årgång enligt oförändrad plan.

Prenumerationsafgift 5 kronor.

Prenumeration kan ske å Posten, i Bokhandeln och hos Redaktionen. — Uppsatser

om jakt och jaktvård mottagas och honoreras efter öfverenskommelse af

Gustaf C:son Le'w^enliaupt,
Redaktör, adress Stora Väst-Tibble, Bro station.

Svenska Kennelkltibben.
Svenska Kennelklubbens Tidskrift anmäler härmed sin i6:de årgång för år 1908.

Tidskriften utgifves kvartalsvis med i häfte om 3 tryckark text samt en annons-
bilaga, hvartill annonser skola till redaktionen insändas.

Tidskriften utdelas gratis till ledamöter af Sv. Kennelklubben mot en årlig leda-

motsafgift af 5 kr., som uppbäres genom postförskott vid sändning af i:sta häftet.

Enligt stadgarna för Sv. Kennelklubben äger styrelsen till ledamot antaga

hvaije välfrejdad person, som hos densamma därom gör anmälan.
Prenumeration å tidskriften kan ock ske genom postverket eller genom bokhan-

deln, hvarest äfven lösa häften säljas till pris af kr. I: 25 för häftet. Prenumerationskvitto

gäller såsom inbetald ledamotsafgift för året.

För Redaktionen:

A. P. Hamilton. J. E. Frykberg. Axel Klinckowström.
Adress: Döbelsgatan 25— 27, Stockholm.

Gösta Grönberg.

Ansv. utövare.

JAGAREN
i4:de årgången 1908.

Nordisk årsbok för jakt- och
naturvänner.

IJ^P" Omväxlande, lättläst inne-

håll. Rikt och konstnärligt

illustrerad.

Under medverkan af författare, konstnärer, zoologer och fackmän inom
hela norden utgifven af HUGO SAMZELIUS.

Abonnement kronor 3: 50 på postkontoren och i bokhandeln samt hos

expeditionen (Fröléen & Comp., Karduansmakaregatan I2, Stockholm).



"Linnérs distanscirkel" patent. "Linnérs hypsometer"

stora Silfvermedaljen å utställningen I Karlstad 1903

och i Norrköping 1906.

»DISTANSCIRKELN», kombineradt distans-, afvägnings- och vinkelmätningsinstrument.

Distanstuben kan höjas och sänkas 30° i vertikalplanet. »HYPSOMETERN», höjdmätnings-

instrument. Stor spridning.

Instrumenten säljas endast hos uppfinnaren, hvarest beskrifningar erhållas.

Jägmästare Linnér, Arvika.

GOD F^ORLADDrSIING
FÖRDUBBLAR SKOTTVERKAN.

SVENSK PATENTFÖRLADDNING förbättra mycket bössors skjutning och

ger öfverlägsen verkan. ^^===========:=====r= Prima är i allo bäst.

Landtmannens Fickkalender &
för år 1908, 5:te årgången, X

utgifven af O. von Arnold och E. Waller, S]

=^ Kan erKållas i Kvarje boKHanidel. f^
Innehåller interfolierad almanacka, tabeller för alla slag

af landtmannens anteckningar, och rikt textinnehåll.

Bör användas af hvarje landtman; en gångförsökt, kan den sedan
ej undvaras.

g) OBS.! Denna årgång blir extra starkt inbunden i bästa linneklot.

SkossvWareninsens Tidskrift

årgångarne 1904 ocH 1905

==^= Uppköpas =—

=

Ull ett pris af 4 kronor pr årgång.

Svar till SRogsv4rcIsföreningens Rontor, StocRKolm %.
1
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