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MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFORSOKSANSTALT

Bokskogen inom Östbo och Västbo härad

af Småland.

Ett bidrag till Sveriges skogshistoria.

Af Edvard Wibeck.
(Forts. fr. h. 17, 1909}.

C. Bokskogens förekomstsätt och beskaffenhet.

Bokskogarna inom undersökningsområdet äro alla belägna på frisk,

väldränerad mark, som vanligt hälst å höjdlägen i förhållande till om-

gifningarna. I ett stort antal fall växa bestånden sålunda på krönet

eller sluttningen af kullar och åssträckningar, såsom vid Hyltenäs i Gäl-

Ur Statens Skogsförsök«anstalts samlingar. Fot. förf. sept. igcg

Fig. 14. Bokskogen vid Mårås sedd från öster. De flesta bokbestånden inom undersök-
ningsområdet ha ett liknande läge på kullar och åsar i gärdesmarken. Långaryd s:n, Småland.

Buchenwald auf dera Hugel von .Mårås. Ein fiir das Vorkoramen der Buchenwälder des Untersuchungsgebiets
sehr karakteristicher Ståndort.

laryd, Kusås och Brusas i Hånger, vid Schedingsnäs i Forsheda, vid

Kållåkersskog i Villstad, vid Björnakull i Sandvik, vid Skärshult och

Mårås (fig. 14) i Långaryd, å Ölmesberg (fig. 8) i Jälluntofta, vid Hylte-

berg och i Prästgårdens s. k. ödegärde i S. Unnaryd samt vid Saraböke

i Femsjö, — detta för att blott taga några typiska exempel från olika

delar af området. På dylika lokaler är bokskogen med sitt karaktäris-

tiska, i en mängd snedt uppåtriktade kvistar upplösta krontak lätt igen-

känlig redan på långt håll.

Skogsvårds/öreningens Tidskri/t, igto. Fackuppsatser. A



2* EDVARD WIBECK.

I de flesta fall står bokskogen på traktens allmännaste jordmån,

en mer eller mindre blockrik morän. Ett fåtal bestånd, såsom boket

vid f. d. Kroppsjön i Rydaholm, vid Skärkeryd i Långaryd, vid Hylte-

berg i S. Unnaryd och vid Hallaböke i Femsjö växa helt eller till

väsentlig del på rullstensgrus, beståndet vid Elmesbeta-udden i Hånger

på lakustrin lergrund och den Ulla bokdungen under Möcklagård vid

östra stranden af Bolmsö på mark, som åtminstone delvis utgöres af

mosand. Berggrunden under de flesta nuvarande eller forna bokbe-

stånden utgöres af gneis, å Edsnäset och stora delar af Högatåget i

Voxtorp af granit, å Näs-udden i Dannäs och å udden söder om Nässja

i S. Unnaryd af diorit, likaså under de forna bestånden väster om Vä i

Refteled, norr om Arenäsholm i Villstad, vid västra sidan af Storsjön

i Långaryd, vid N. Kindhults soldattorp i Gryteryd m. fl.

Såsom påvisats framför allt genom dansken P. E. MuLLERS grund-

läggande arbeten häröfver, ^ kan humuslagret i bokskogen såväl som i

flera andra trädsamhällen vara utbildadt under tvenne hufvudformer,

som mull, torf eller öfvergångsbildningar dem emellan. Denna jord-

månens olikartade beskaffenhet tager sig också uttryck i markflorans

sammansättning. I bokskog på mulljord [fagetum purum) utgöres den

sparsamma markfloran af vissa örter och gräs, under det den — åtmin-

stone i Sverige — vanliga formen af bokskog på torfjord [fagum myr-

tillosutn) karakteriseras af ett med eller mindre utbildadt fältskikt af

bärris.

De flesta af bokskogarna i Östbo och Väsibo härad tillhöra ingen-

dera af ytterlighetstyperna, utan intaga en mellanställning mellan båda,

ofta med öfvervägande utbildning i ena eller andra riktningen. I syn-

nerhet i de större bestånden, såsom vid Källunda i Karda, vid Sche-

dingsnäs i Forsheda, vid säteriet i Sandvik, vid Stengårdshult i Käller-

stad m. fl. platser kan man i regel finna smärre partier såväl med utpräg-

lad mull- som torfjord.

Den allmännaste typen är en bokskog, där marken mestadels är

täckt af gammalt löf, hvars bruna färgton föga brytes af en sparsam

vegetation af harsyra [Oxalis acetosella), ekbräken {Phegopteris dryopteris),

ekorrbärsört [Majanthemum bifolium), hvitsippa [Anemone nemorosd),

kruståtel [Aira flexuosa) och vårfryle [Lzizula pilosä) samt möjligen ett

och annat exemplar af äfven andra skuggfördragande växtarter, under

det glesare delar af beståndet, luckor och utkanter täckas af en mer

eller mindre tät matta af blåbärsris {Myrtillus nigrd), ofta med in-

^ Studier över Skovjord, som Bidrag till Skovdyrkningens Theori, Tidsskrift for Skov-

brug, Kjobenhavn Bd III och VII.
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sprängda stånd af örnbräken [Pteris aqiiilina) m. fl. växter \ Äfven i

tämligen väl slutna bestånd uppträder understundom en eller annan af

de förutnämnda örterna lokalt i sådan myckenhet, att gröna fält eller

täcken af större eller mindre storlek uppkomma. Oftast bildas dessa

af ekbräken, någon gång af harsyra, ekorrbärsört eller hvitsippa. Efter

goda fröår kan marken också fläckvis lysa grön af ett rikt, men vanli-

gen snart förgängligt uppslag af bokplantor. Ofvanjordiska block och

stenar klädas af ett tjockt täcke af mossor, bland hvilka Hylocomium

loreum och H. proliferum aldrig saknas. Därjämte träffas ofta en rik

svampflora samt på trädens stammar och grenar en karakteristisk, om
också rätt föränderlig möss- och lafvegetation.

Artrikare och med större dragning åt mulljordstypen äro t. ex.

bokskogarna vid Aminne i Karda, vid Mårås i Långaryd samt framför

allt den vid Rusarebo i Voxtorp, hvilken senare otvifvelaktigt — åt-

minstone i sin södra, nedanför bergsroten belägna del — är den renaste

skog af mulljordstyp, som hela undersökningsområdet har att uppvisa.

Mycket artrik och af bördig marktyp är också bokskogen vid Nydala.

Exempel på bokskogar med stark torfjordsprägel gifva de glesa

bestånden vid Hylteberg i S. Unnaryd, vid Skubbhult i Femsjö samt

många af de smärre reliktbestånden.

På de lokaler, där undersökningsområdets bokskogar numera huf-

vudsakligen äro att finna (jfr sid. i), äro försumpningar icke vanHga

och aldrig af betydande omfattning. I bestånd belägna på jämn eller

småkullig mark, t. ex. vid Karda i Källunda, vid Stengårdshult i Kål-

lerstad m. fl., kunna emellertid fuktiga sänkor förekomma, hvilka klädas

af björn- [Polytrichum] och hvitmossor [Sphagnum), de förra stundom

i täcken af stor yppighet.

Vare sig torfjordsbildningen sker på torr eller fuktig mark medför

den, som bekant, för bokskogen en i förhållande till mulljorden ogynn-

sam näringsupptagning och minskad tillväxt samt en väsentligen för-

svårad föryngring. Om mulljorden i bokskogen torfbindes, är skogen

sålunda underkastad en slags degeneration.

^ Förutom de förutnämnda ha följande högre växter observerats i bokskogarna inom

undersökningsområdet: Actaea spicata (Rusarebo i Voxtorp), Athyrium filix femina, Polysti-

chu?n spinulosum, Asplenium trichomanes, Carex sp., Convallaria majalis, Dentaria btclbi-

fera (Rusarebo), Geranium silvatiaim (Aminne i Karda), Hepatica triloba (Rusarebo och

Aminne), Hieracium sp., Lactuca muralis (Rusarebo), Lycopodhan anjiotinum, Melatnpyrum

pratense, Melica nutans (Rusarebo), Milium effusum (Rusarebo), Monotropa hypopithys hir-

suta (Stengårdshult i Kållerstad), Orobus tuberosus. Paris q%iadrifoUa (Elmesbeta-beståndet i

Hånger) Phegopteris polypodioides, Polypodium vulgäre, Ranunculus acris, Rjibiis idtzit-s,

Solidago virgaurea, Trientalis europcea, Veronica Chamcsdrys, Viola sp.

Härtill kommer enbusken {Jjnjiperus communis) samt plantuppslag af i synnerhet grati,

björk och rönn.
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Det är då vissa, för praktiken viktiga frågor, som kunna uppställas

till besvarande. Ha bokskogarna inom Östbo och Västbo förr varit

mera eller mindre mulljordsrika än nu, ha förutvarande mulljordsskogar

öfvergått till torfjordsskogar eller tvärtom, och kunna omvandlingspro-

cesser af detta slag fortfarande iakttagas?

Då inga noggrannare undersökningar öfver markprofilerna på de

nuvarande och forna bokskogslokaJerna företagits, kunna dessa frågor

ej besvaras fullt afgörande, ehuru de från vissa andra synpunkter kunna

tagas under diskussion.

Faktiskt är sålunda, att muUjord finnes utbredd på många af de

lokaler, där forna bokskogsområden kunnat historiskt påvisas, marken må
nu vara täckt af gran- eller björkskog, af betesvall eller ljung. ^ Bokskogens

betydelse för markförbättringen anses också af befolkningen i dessa

trakter ha varit mycket stor, en uppfattning, för hvilken Allvin på

många ställen i sina skrifter gjort sig till målsman. Att ansenligare

områden af mullrika bokskogar, än som nu träffas inom undersöknings-

området, fordom funnits på detsamma kan därför icke betviflas, helst

som det visats, att bokskogens utbredning förr varit så mycket större än nu.

Att bokskogens historiska aftagande återigen somligstädes ledsagats

och möjligen påskyndats af markförsämring synes mycket sannolikt,

hälst som bokskogen från människans sida just varit utsatt för en så-

dan behandling — utglesning och markblottning — , som vi numera

veta vara i hög grad ägnad att framkalla och befordra en sådan för-

sämring. Trots 1500— 1700-talens stränga skogslagsstiftning, samverkade,

kan man säga, dessa tidehvarfs nyttj andesätt af skogen i mångt och

mycket till att framkalla detta fenomen, hvars följder man väl såg och

fruktade, men hvars gång man icke visste att stäfja.

Då den praktiska bokskogsskötseln i dessa trakter allt fortfarande

i stort sedt står på sin gamla nivå — frånsedt det, att bok säkerligen

planterades oftare förr än nu — , kan det icke förvåna, att markförsäm-

ring alltjämt förekommer. Att så verkligen är fallet, förstår man däraf,

att de yngre, täta bokbestånden i regel ha ett friskt, om också tunt

lager af mylla, under det tortjordsfläckarna af markfloran att döma efter

hand uppträda i medelåldriga och äldre skogar. De bästa exemplen

på en mera utbredd förtorfning visa de utglesnade och sargade resterna

^ På en ljungklädd plats nära Fylleryd i Torskinge, hvarest igenkänliga rester af bok-

ved funnos i marken, visade sig den luckra myllan under Ijungtorfven ännu vara bebodd

af maskar. Dessa, som voro tämligen små, af en mörk rödviolett färg, torde ha tillhört

arten Ltirnbricus purpiireus.

Angående makroskopiska igenkänningstecken på jordfynd af bokved, se E. Haglund,

Fynd af bok i en skånsk mosse, Sv. Mosskulturförenings Tidskrift 1908, h. 6.



BOKSKOGEN INOM ÖSTBO OCH VASTBO HÄRAD AF SMALAND. 5'^

af mycket gamla bestånd. Det kan nämnas, att erfarenheter från Dan-

mark visa, att äfven en fullt typisk torfjordsbildning ingalunda behöfver

uppträda som en långsamt (sekulärt) fortskridande process, utan stundom

kan försiggå på några fa års tid.^

Att omvändt jordförbättring kan äga rum under inflytande af det

skydd, som lämnas marken af uppväxande yngre bestånd, synes säkert.

I denna riktning verka påtagligen de täta, växtliga föryngringsgrupperna

t. ex. på åsen vid Hyltenäs i Gällaryd, i västra delen af Mårås' bokom-

råde i Långar}'d samt den unga skogen på Ölmesberg i Jälluntofta,

hvarest själfsådd ägt rum på gammal utglesnad eller kal bokmark, som

väl varit mer eller mindre gräsbunden, men där dock en yngre bokge-

neration direkt efterträdt en äldre sådan. Till markförbättringen i dylika

ungbestånd, hälst om de ligga i mark, som för öfrigt är temligen öppen,

kunna beteskreatur kraftigt medverka. Synnerligast under varma dagar

välja dessa gärna de täta bokdungarna till plats för sin siesta och kvar-

lämna därunder mycken spillning. Så snart träden vuxit undan faran

att afbetas, har bokskogen därför mera gagn än skada af kreaturen.

Har torfjordsbildningen fortskridit till en viss gräns, nybildas be-

ståndet i regel ej längre, enär, såsom förut anmärkts, bokförjmgringen

blir mycket försvårad. I Skubbhults bokområde i Femsjö ha vi sålunda

ett exempel på, hur en formlig fröträdsställning af gamla vidkroniga

bokar under sådana förhållanden icke förmår frambringa duglig själf-

sådd. Flere liknande fall skulle kunna anföras. I andra fall åter

äro de lokala förhållandena sådana, att det gamla bokbeståndet väl för-

yngrar sig i något annat angränsande växtsamhälle, under det att en ut-

veckUngskraftig bokföryngring saknas på den gamla bokmarkens luckor

och kalytor. På dessa invandra i stället vanligen gran eller björk. För

dessa förskjutningar växtsamhällena emellan skall närmare redogöras i

det följande.

Däremot finnas inga bevis för, att bokskogens benägenhet för de-

generation skulle under senhistorisk tid ha ökats. Snarare tala då vissa

skäl för, att dessa trakters bokskogar f. n. äro mera hoppgifvande än

som var fallet under senare delen af 1700- och förra hälften af 1800-

talet. Af vissa allmänna orsaker, som framlagts i historiken, kan man

förmoda, att nyssnämnda tidehvarf varit våra bokskogars djupaste för-

nedringstid. Till de många specialupplysningar om bokskogarnas då-

varande beskaffenhet, som redan lämnats i sockenbeskrifningarna, må

^ Se härom, förutom Mullers förutnämnda arbete, C. V. Prytz, Et Par Ord om

Hugstfelge, Tidsskrift for Sko\-vaesen, A, 1 89 1, sid. 199 samt F. Obelitz, Bidrag til Belys-

ning af Sporgsmaalet om, hvor hurtigt Bogemor kan opstaa, samma tidskrift, A. 1 892 sid.

109.
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anföras LiNNÉS uttalande om bokskogarna i södra Småland, att »blåbär

— — voro nästan de enda, som fingo växa obehindradt i bokskogarna

och ej kväfdes af boklöfvet». Detta tyder på glesa bestånd och en ut-

bredd markdegeneration. Likaså må erinras om Allvins yttrande år

i8ig, att honom veterligen knappast i hela Västbo härad fanns någon

»större samling af telningar eller unga Bokar » (sid. 380). Numera

träffas ungbestånd af bok på många håll inom detta område.

Icke heller antyder bokens frösättningsförhållanden inom undersök-

ningsområdet någon skönjbar degeneration. Under den 15-års period

(1895— 1909), hvarifrän samlade observationer föreligga, har boken här

liksom i Skåne, Halland och Blekinge gifvit ansenliga nötskördar under

åren 1897, 1900, 1906 och 1909, och synbarligen till ungefär samma
ymnighetsgrad i Småland som i landskapen söderut Uppgifter om
ollonårens forna uppträdande här i landet ha visserligen ej hunnit hop-

samlas, men jämförelser med deras forna och nuvarande frekvens i Tysk-

land^ säger oss, att vi åtminstone under de sista 15 åren varit särdeles

väl lottade i detta afseende. Ehuru man väl knappast behöfver tillmäta

detta enstaka uttalande någon större betydelse, bör likväl omnämnas,

att Bexell^ år 1817 omtalar, att »säkra observationer hafva visat, att

halländska boken, äfven där hon är lika frodig som förr, likväl nu bär

mera sällan frukt än fordom». Härtill må anmärkas, att redan under

danska tiden ollonårens uppträdande i Halland gent emot i moderlandet,

hvarest de knappast kunde påräknas oftare än hvart 6:te år, uppgafs

vara »flux uvis». (Vaupell efter citat ur Arennt Berntsens »Dan-

marckis och Norgis Fructbar Herrlighed», 3 Bd. 1656) Skulle ofvanstående

anses bevisa något, kan det åtminstone icke blifva annat, än att frösätt-

ningen i svenska bokområdet i stort sedt nu sker oftare. Det sannolika

är emellertid, att boken förr liksom nu plägat att i någorlunda nor-

mala bestånd sätta frukt under de år, som följt efter varma somrar.

Starkt degenerade bestånd kunna afvika från denna regel, och — hvil-

ket jag hade tillfälle iakttaga sommaren 1907 — visa klen frösättning

äfven under goda ollonår. Det var åsynen af dylika bestånd, hvilka

troligen voro allmänna i Halland under Bexells tid, och som till det

yttre kunnat te sig »frodiga» nog, som föranledt hans ofvannämda ytt-

rande. Af liknande orsak kunde vid en landtmäteriförrättning i Skubb-
^ I Hartz har man sedan år 1685 i medeltal fått full boknötsskörd hvart io:de år,

i Steigerwald hvart 9

—

II år, i Sydtyskland under tiden 1800— 1895 hvart 6:te år. Allt-

efter gynnsamma eller ogynnsamma förhållanden påräknar man i Tyskland i allm. full skörd

hvart 5 ~lo år, hvaremellan dock en eller annan mindre nötskörd inträffar. (Ur R. Hess,

Holzarten 1895, sid. 28—29).
* Hallands historia och beskrifning I, 18 17, sid. 326.
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hult i Femsjö år 1761 hela grannlaget intyga, att ollonår i därvarande

boke inträffade »ganska sällan eller högst hvart femtonde år>.

Beståndsbilden hos de många till ålder, slutenhet, jordmån etc. så

olikartade bokskogsförekomsterna är tydligtvis mycket växlande. Äfven

här vinner den på annat håll gjorda erfarenheten bekräftelse, att bok-

skogen tager form mindre af jordmån och läge, än af skogens och mar-

kens förutvarande beskaffenhet och behandling på samma växtplats.

De flesta bestånden äro unga och medelåldriga. Flerestädes visa

de en lofvande växt och slutenhet och skulle under lämplig skötsel

och vård säkerligen kunna utveckla sig till skogar af aktningsvärd kubik-

massa. I andra fall är skogen lägre och risigare samt lider ofta af

bokkräftan [Nectria ditissmtä). En egendomlighet, som förmärkts på

flera ställen inom undersökningsområdet, är, att bokskogen i branta lägen

får stammarna buktade i utförslutningens riktning (fig. 8).

Äldre, slutna bokskogar äro långt ifrån vanliga; en planlös plock-

eller trakthuggning, som städse utförts utan hänsyn till föryngringen,

har på de flesta ställen i förtid utglesnat eller sprängt förbandet, hvil-

ket sedan sällan mäktat sluta sig. Bland de bättre äldre bestånden äro

de vid Stengårdshult i Kållerstad samt vid Mårås i Långaryd.

Den enda försöksyta, som utlagts i bokskog inom undersöknings-

området, ligger i sistnämnda bestånd, som tillhör Mårås' kronopark.

Ehuru skogen är tämligen jämn och sluten (fig. 15), visade sig trädens

ålder vara mycket växlande, 90—260 år, något som icke heller förvå-

nar, då man vet, att platsen år 1745 var beteshage, ehuru med vacker,

växtlig bokskog (se sid. 391). Uppskattningen visade pr hektar 416

lefvande träd af 10—75 cm:s brösthöjdsdiameter samt dessutom 80 små-

träd af 4—9 cm:s diameter. Beståndets höjd är c:a 24 meter, hvar-

till de flesta träden nått, redan innan de uppnått 30 cm:s brösthöjds-

diameter. Höjdtillväxten har sedermera varit så godt som ingen. Vir-

kesmassan är 311 kbm., hvartill komma ungefär 30 kbm. användbar

grenved; grundytan 29,91 kvm., allt pr hektar räknadt. Formtalen för

16 profstammar varierade mellan 0,399 och o,497.^ Sannolika närmelse-

värden för de olika diameterklasserna äro följande

:

Brösthöjdsdiam. i cm. Formtal. Brösthöjdsdiam. i cm. Formtal.

10 0,473 50 °'436

20 0,464 60 0,428

30 0,453 70 0,419

40 0,444 80 0,410

^ Formtalen äro brösthöjds d:o, uttryckande förhållandet mellan trädets stam-massa och

massan hos en cylinder af trädets höjd och af samma diameter som trädets brösthöjdsdia-

meter.
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Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. pot. förf. sept. 1909.

Fig. 15. Bokskog vid Mårås. (Försöksanstaltens profyta n:o 1 61). Ålder 90—260 år.

Höjd 24 m. Kubikmassa pr hektar 311 kbm., hvartill komma c:a 30 kbm. grenved.
Grundyta pr hektar 29,91 kvm. Långaryd s.n, Småland.

Buchenwald bei Mårås. Alter 90—260 Jahre. Höhe 22 m. Kubikmasse pro Hektar 311, wozu etwa
30 kbtn. Astholz hinzuzufugen sind. Grundfläche pro Hektar 29,91 gm. Långaryd, Småland.
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För produktionsförmågan af undersökningsområdets bättre bok-

skogar i deras 7iu befintliga skick torde dessa siffror gifva ett ganska

godt uttryck, men alls icke för beskaffenheten af den bokskog, som

samma marker under lämplig skötsel och vård skulle kunna producera.

Ännu mycket mindre får man bedöma bokskogens verkliga utveck-

lingsmöjligheter efter de lågväxta, krokiga och starkt mossbelupna stubb-

skotts(?)-bestånd, som träffas t. ex. vid Hylteberg i S. Unnaryd (fig. lo)

och på udden i S. Färgen norr om Femsjö kyrkby. Dessa skogar, som

bära alla spår af degeneration, hålla vid en ålder af loo— 150 år blott

10— 20 cm:s brösthöjdsdiameter.

Äfven om man kan ställa sig skeptisk mot Allvins uttalande,^

att »boken i Östbo växer till volym lika så skyndsamt som något annnat

träd, där hon trifves; och vi tro, att en bokskogsplantering skulle inom

lika tid gifva lika vinst som granens eller furens», eller till hans ytt-

rande' att »hon (nämhgen boken i Västbo) uppnår på de flesta ställen,

där hon finnes, till lika skönhet och storlek som i Skåne och på Seland»,

så far man erkänna, att en kärna af sanning göms i dessa öfverdrifter.

Smärre grupper eller enstaka träd visa ofta en ofantligt kraftig växt

och kronutveckling; stammar på i— 1,5 m:s brösthöjdsmeter äro icke

sällsynta och ännu gröfre träd förekomma. Bland boket i Hultahagen

i Hånger observerades en stubbe som på 50 cm:s diameter blott räk-

nade 55 årsringar.

Som ett sammanfattande slutomdöme om produktionsförmågan hos

Östbo och Västbo härads bokskogar kan sägas, att den är i hög grad

olikartad samt — inom mycket vida gränser — af en rent lokal och

tillfälUg natur. I de flesta fall lämnar den mycket öfrigt att önska, men

några generella eller oöfverkomliga hinder för en betydande förbättring

synas icke föreligga.

Bland svampsjukdomar, som drabba områdets bokskogar, äro röta

och kräfta de mest skadegörande. Rötan orsakas i de flesta fall af

fnösksvampen {Polyporus fowentarius), som är så allmän, att man kan

sätta i fråga, huruvida ej flertalet af de öfver 200 år gamla bokarna

äro angripna af densamma. Mycket vanliga äro också svampens tickor

på de björkar, som h. o. d. förekomma i bokskogen. Afven andra

Polyporus-dLVter ha observerats på lefvande bokstammar inom under-

sökningsområdet, nämligen P. sulphureus (vid Åminne i Karda), P.

connatus (å Ölmesberg i Jälluntofta) och P. igniarius (vid säteriet i

Sandvik). Kräfta {Nectria ditissima) är ganska utbredd i täta, ogallrade

Beskrifning öfver Östbo härad i Jönköpings län, 1S52, sid. 258.

Beskrifning öf\'er Västbo härad i Jönköpings län, 1846. sid. 80.
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bestånd, så t. ex. å Kusås i Hånger, vid Hylteberg i S. Unnaryd och

i beståndet norr om Femsjö kyrkby, och gör därstädes stor skada.

Af skadeinsekter synes boken Hda hufvudsakHgen på plantstadiet.

Sommaren 1907 kunde sålunda iakttagas, hur gröna bladvifveln {Pkyl-

lobius argentatus) vid medio af juni månad anställde förödelse pä
bokplantorna genom att söndergnaga bladen. Angreppet började, då

de äldre trädens bladverk hunnit antaga en fast och läderartad, för

insekten sannolikt mindre smaklig konsistens, under det årsplantorna

förutom sina båda hjärtblad blott hade tvenne späda, ljusgröna blad

samt en mer eller mindre utvecklad spetsknopp. Ännu större skade-

görelse anställdes af de samtidigt i stort antal uppträdande bladlössen

och stritarna. Genom deras inverkan hämmades primärbladen och

spetsknoppen på otaliga bokplantor i sin utveckling, hvarigenom dessa

vigdes åt en säker undergång. Likaledes voro skador vanliga på
plantornas hypokotyla stamdel, hvarest stammarna" ofta voro till

hälften genomgnagda. Hvilken bland markbetäckningens invånare,

som härvidlag var den skyldige, lyckades jag ej utröna, möjligen var

det de talrikt förekommande små, bruna sniglarna, hvilka annars med
förkärlek syntes angripa plantornas hjärtblad.

Försök gjordes på några ställen att utröna den ungefärliga storleken af de olika slagen

af skadegörelse genom att undersöka ett större antal plantor, hvilka uppdelades i kategorierna

:

»någorlunda oskadade», »stjälkgnagda», »bladgnagda» och »skadade af bladlöss». Till de

trenne sista kategorierna hänfördes endast plantor, som redan voro döda eller så starkt ska-

dade, att de omöjligen kunde tänkas repa sig. Undersökningen gaf följande resultat:

Plats och datum för Någorl. oskadade. Stjälkgnagda. Bladgnagda. Skadade af bladlöss.

undersökningen. % % . % %
Bokskogen vid Kloen i

Voxtorp d. ^^e '9°7 4^ 21 .20 13

Bokskogen å Ölmesberg
i Jälluntofta d. ^7? '9°7 ^9 14 3° 37

Bokskogen vid Skifthult

i Femsjö d. '^s '907 25 25 25 25

Äfven på andra platser, t. ex. bokskogarna vid Schedingsnäs i Forsheda och vid Sand-

viks säteri m. fl.; voro de allra flesta plantorna vid medio af juli förstörda, framför allt af

bladlöss.

Minst skadade voro bokplantorna i gles eller öppen mark med rik

markvegetation, mest skadade i slutna bestånd, där förutom plantupp-

slaget ringa grönska fanns på marken. Där ekbräken [Phegopteris dry-

opteris) växte ymnigt i beståndet, syntes den skydda plantuppslaget,

som i dylika grupper var mindre skadadt än utanför desamma.^

^ Ehuru sommaren 1907 var mycket våt och sålunda borde varit gynnsamm för ut-

bredningen af den i Danmark och Skåne tämligen allmänna bokplantssjukan {Phytophtora
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En mindre betydande, men i sina verkningar ofta synlig skadegörare

på bok är en slags gallmygga {Cecidomyia Fagi). De välbekanta hvit-

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. förf. juli 1907.

Fig. 16. Bokbuske med af vårfrost dödadt bladverk. Tätt invid växa oskadade ungträd af

gran, tall och björk. I bakgrunden sluten 50-årig bokskog. Sydöstra sluttningen af

Ölmesberg, Jälluntofta s:n, Småland.
Buchenstrauch mit frostgetöteten Laub. Dicht daneben unbeschädigtes Jungholz von Fichten, Kiefem u.

Birken. Siidöstlicher Abhang des Ölmesbergs. Jälluntofta, Småland.

Fagi), lyckades det mig icke, trots allt sökande efter plantor angripna af denna svampsjuk-

dom, att påvisa densamma på ett enda ställe inom undersökningsområdet. Enligt Hollgren,

Skogsinteriörer från Tönnersjöhedens kronopark i Halland, Tidskrift f. Skogshushållning

1903, haft, 3, är svampen i fråga däremot funnen på denna kronopark, hvilken ligger blott

ett par mil från den sydvästligaste delen af undersökningsområdet.
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gröna eller rödaktiga, koniska utväxter, hvilka denna insekt orsakar på

boklöfven, kunna uppträda mycket talrikt, stundom på nästan hvartenda

blad å ett träd och till ett antal af flera stycken på samma blad.

Under sådana omständigheter nedsätta de otvifvelaktigt bladverkets lifs-

verksamhet hos de starkast angripna bokindividerna, helst som dessa

vanligen utgöras af buskar i öppen terräng, hvilka därjämte lida af

betning. Angrepp af denna styrka observerades vid Elmesbeta-bestån-

det i Hånger sommaren 190g.

Af större betydelse för bokens vara eller icke vara än någon af

dess fiender från svamp- eller insektriket är frosten. Frekvensen af

vårfrosterna utöfvar utan all fråga ett stort inflytande på bokens ut-

bredning både i stort och smått. Den anmärkningsvärda bristen på

bokförekomster inom ett mindre område i sydöstra Västergötland med

Svenljunga som ungefärlig medelpunkt (se fig. i) är sålunda säkerligen

att tillskrifva ett här befintligt, starkt utprägladt vårfrostmaximum. Inom

Östbo och Västbo sätter frosten portförbud för bok pä många lokaler,

där gran, tall och björk växa fullkomligt obehindradt (fig. 16). Stun-

dom frysa unga bokar till döds, men i regel repa de sig åter och ut-

slå nya blad. Äfven i sådana fall skadas alltid trädet, enär det hålles

tillbaka i sin tillväxt och ofta erhåller en flerstam.mig och tätgrenig form

påminnande om de betade bokbuskarnas. I den hårda kamp, som boken

har att bestå framför allt med granen, blir bokens större frostkän.slighet

till stor nackdel för trädslaget, och är i förening med bokens känslig-

het för markförsumpning den viktigaste orsaken till, att bokskogen nu

företrädesvis träffas å utpräglade höjdlägen. För framtidens skogsbruk,

som säkerligen kommer att rikta sin sträfvan på erhållandet af i viss

riktning specialiserade former af våra vanliga trädslag, bör en sent utslående

form af boken, en s. k. tarda-ioxvcv, komma att stå som ett synnerligen

eftersträfvansvärdt mål.
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D. Bokskogens föryngring och dess förhållande till

andra växtsamhällen.

Som bekant är boken ett af våra mest skuggifvande trädslag. I

slutet bestånd släpper den så ringa ljus till marken, att ingen underväxt

af vare sig samma eller annan trädart där i längden kan fortlefva eller

uppväxa. Såvida ett dylikt bestånd ej själfsår sig i angränsande växt-

samhällen, inträder dess föryngringsfas alltså först med beståndets par-

tiella försvinnande.

Vårt ämne låter sålunda naturligen uppdela sig i tvenne afdelningar:

föryngring på förutvarande bokskogsmark och bokens föryngring i andra

växtsamhällen

.

Då de företeelser, som falla under förstnämnda rubrik, i de allra

flesta fall inledas genom människans direkta ingripande i form af afverk-

ning samt i väsentlig mån taga prägel af det sätt, hvarpå dessa ingrepp

göras, torde det vara lämpligt att förutskicka några ord om de afverk-

ningsmetoder , som varit gängse i undersökningsområdets bokskogar.

Af historiken i uppsatsens förra del framgår, att stränga lagbestäm-

melser förr hindrade bokskogens godtyckliga utfällning, på samma gång

som sätten för skogens utnyttjande gynnade uppkomsten och kvarhållandet

af äldre, glesa bestånd. För så vida man kan tala om något afverknings-

sätt under 1500— 1700-talen, torde detta alltså närmast haft karaktär af en

slags blädning eller ljushuggning, hvarvid de gamla, vidkroniga ollonträden

på bekostnad af smärre träd och underväxt i det längsta blefvo sparade,

för att till slut äfven de såsom vindfällen eller skadad »dödveda-skog»

hemfalla åt spisen eller pottaskeugnen. Endast mera undantagsvis torde

under denna tid skogsbrand eller rofhuggning öppnat större kalytor i

bokbestånden.

Sedan särbestämmelserna om bokskogens nyttjande i slutet af 1700-

talet blifvit upphäfda, ändrades dessa förhållanden. Det mesta bokvirke,

som uttagits efter denna tid, har fallit hyggesvis; många bestånd ha på

kort tid blifvit totalt afverkade. Plockhuggning har nog förekommit

äfven under denna senare period, men i ringare omfattning, på boställs-

skogar jämte enstaka gods och bondhemman.

I ett afseende tycks afverkningen förr och nu varit lika, den har

aldrig blifvit utförd med afseende fästadt vid beståndens föryngring.
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Att de gamla, utglesnade beständen inhägnades, för att friade från bet-

ning så småningom föryngra sig, har, såsom förut blifvit nämndt, varit

vanligt, men att afverkningens styrka eller tiden för dess utförande nå-

gonsin blifvit afpassad med tanke att befordra den blifvande återväxten,

har jag icke sett uppgifvet, ej heller funnit spår af ett dylikt förfarande

inom undersökningsområdet.^

Ett studium af föryngringen på förutvarande bokskogsmark blir

alltså i föreliggande fall liktydigt med en undersökning öfver återväx-

tens förhållande på planlöst plockhuggen eller hyggesvis afverkad bok-

mark. Då dessa båda afverkningsformer, åtminstone i sina mera extrema

former, gifva upphof till ganska olikartade föryngringsbilder, torde fram-

ställningen vinna i öfverskådlighet, om föryngringen i plockhuggen bok-

skog och på bokhyggen behandlas hvar för sig.

' Att med undantag af temporär betesfredning samt möjligen h. o. d. ungbeståndens

gallring och uppkvistning ansatser till ett verkligt bokskogsbrtik alldeles uteblefVo i Sverige,

torde i främsta rummet böra tillskrifvas beskaffenheten af vår gamla lagstiftning till skydd

för bärande träd. Dess goda syftemål i all ära, den sköt likväl öfver målet och blef i huf-

vudsak ett schablonmässigt afverkningsförbud, som måste hindrat alla försök öfver afverk-

ningens lämpliga förande i ek- och bokskogarna. Endast så kan man förklara, att reflexio-

ner öfver detta ämne tillsynes saknas hos våra äldre, skogslitterära författare, äfven

under den tid vid midten och senare hälften af 1700-talet, hvilken med större rätt än någon

annan kan kallas Sveriges andliga stormaktstid. — — — » Man skulle också nästan kunna

misstänka, att det är på den dåvarande skogslagstiftningen, som Rudenschöld i sitt fram-

synta anförande af år 1748 (K. Wet. Akad. Prsesidietal Tom. I) syftar, då han på tal om,

huru önskvärdt det vore, om skogen likaväl som åkern blefve bättre »häfdad», med resig-

nation tillägger, att »detta torde ej passa sig med våra af ålder gjorda författningar, och kan

väl ej ske, så länge brist på Folk är. — — — » Först i A. J. Retzius' Flora oeconomica

Svecise, Del I, 1806, möta oss i svenskt språk de första dragen af behöfliga reformer i bok-

skogens skötsel, hvilka dock möjligtvis äfven de äro lånegods från utlandet. »Är marken»,

säger R. bl. a., »omkring sädane Frö-Bokar starkt gräslupen, och grästorfwen tät, gör man

väl at om sena hösten med en grundtgående plog glest upköra marken. — — — Vid an-

läggning af bokplantering utan fröträd, måste man sommar- och höstköra jorden, och lämna

den öfwer wintern i öppen får, — — —-så ollon på wären och sedan harfwa. — — —
Är marken stenbunden, med Enris och dylikt bewuxen, så at den ej kan köras, bör den

fläcktals med hacka upbrytas och efter ollonsådden öfwergås med grof järnräfsa. — — —

«

Annorlunda utvecklade sig förhållandena i Danmark och de tyska staterna, där skogs-

lagstiftarna, till skillnad från sina svenska samtida, redan under 1 500-talet och allt sedan icke

sökt att absolut hindra, men väl att reglera bokskogens afverkning. Tack vare de mång-

sidigare erfarenheter, som denna friare lagstiftning möjliggjort, se vi bokskogsbruket i dessa

länder redan mot slutet af 1 700- och början af 1 800-talet nå en relativt hög teoretisk stånd-

punkt, en sak som åtminstone till någon del också praktiskt kom skogarna till godo. För-

träffliga framställningar öfver bokskogsbrukets äldre utveckling i Danmark och Tyskland gifva

A. Oppermann, »Bidrag til det danske Skovbrugs Historie 1786— 1886», Tidsskrift for

Skovbrug, 10 Bd, Kjöbenhavn 1889 samt O. KoHLi, «Zur Geschichte der natiirlichen Ver-

jiingung der Buche im Hochwalde», Supplemente zur Allg. Först- u. Jagd-Zeitung, IX Bd,

1 Heft 1873.
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Föryngringen i plockhuggen bokskog.

Med ordet plockhuggning får man, såsom af det föregående fram-

går, icke förbinda något som helst begrepp om ordnadt skogsbruk. I

detta sammanhang menas därmed allenast den afverkning, hvarigenom

allt efter behof, råd och lägenhet flera eller färre träd uttagits ur be-

stånden, stundom gruppvis i brynet, stundom inuti beståndet, men hvar-

igenom kronslutet alltid brutits eller utglesnats, så att större eller mindre

luckor uppkommit.

Ett så behandladt bestånd får ofta ett utseende liknande det fig. 1

7

återgifver. I luckorna tager oftast blåbärsriset öfverhand (ex. Björna-

kull i Sandvik, Stengårdshult i Kållerstad och många andra platser),

stundom delvis öfverskuggadt af örnbräknets ståtliga blad (ex. Näset i

Dannäs), eller tätna de förut spridda gräs- och örtstånden till fläckar

och mattor (ex. Kållåkersskog i Villstad, Mårås i Långaryd, Nydala-

beståndet m. fl.), hvilka, efter hand, som beståndets utglesning fortskri-

der, alltmera uppblandas med växtarter från den öppnare omgifningen

utanför bokskogen. Som slutprodukt af denna utveckling kan på mag-

rare mark fås en »fröträdsställning» af bok i en så godt som sluten

matta af blåbärsris (ex. Skubbhult i Femsjö) eller vanligare en s. k.

hårdvallsvegetation h. o. d. omväxlande med fläckar af bärris (ex. Hylte-

näs i Gällaryd, Kårebo i Tånnö, Hultahagen i Hånger, Näset i Dannäs).

På bördigare mark fås under liknande förhållanden en verklig bokäng

med en både yppig och artrik markflora (ex. Källunda i Karda, Ru-

sarebo i Voxtorp).

Då det sagts, att utglesnade bokmarker af nyssnämnda utseende

kunna uppstå, är denna reservation gjord med tanke på äterväxten,

som i allmänhet infinner sig långt dessförinnan. Oftast följer den afverk-

ningen tätt i spåren och består af ett mer eller mindre rikligt uppslag

af gran, bok, björk och tall i växlande proportioner.

Därest omgifningarnas beskafl^enhet möjliggör den erforderliga frö-

sådden, utgår granen som segrare i denna täflan mellan trädarterna.

Största delen af den bokskogsvegetation, som under de sista seklen för-

svunnit från undersökningsområdet, har sprängts och omvandlats där-

igenom, att granen uppvuxit i de utglesnade bokskogarna, och efter hand

som kvarvarande gamla bokar afverkats eller ruttnat ned, ha bestånden

öfvergått till granskogar. Nästan hvarje socken med förutvarande bok-

skog lämnar exempel på beståndsomvandlingar af detta slag. Så må
hänvisas till södra delen af »Ramshultet» (se under Gällaryds socken!)

Rubbarps och Lökaryds bokskog i Rydaholm, större delen af Tånnö

forna bokskogar, trakten norr om Strethult samt det stora f. d. bok-
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skogsområdet i sydvästra delen af Värnamo och angränsande delar af

Karda och Hänger, Askenäset i Hvittaryd (omnämndt under Hångers

socken), »Illveden» och Arevedsbeståndet i Forsheda, det stora forna

bokområdet på gränstrakten mellan Refteled och Villstad samt hulten

under Segerstad och Bäjaryd i förstnämnda socken, Tanshults gamla

boke i Jälluntofta, större delen af Kållerstads, Ähs' och Dannäs' forna

bokskogar, trakten väster om Sunnaryd i Bolmsö socken, »Femsjöhult» och

skogen under Hökhult i Femsjö samt trakten norr om Skoga i Färgaryd.

På de flesta af dessa platser kan slutfasen af skogens omvandling

ännu i dag studeras, i det att flere eller färre gamla bokar fortfarande

kvarstå i granskogen, eller t. o. m. blifvit pä nytt friställda vid dennas

afverkning (fig. ii), i andra fall äro endast bokstubbarna kvar (fig. 5),

eller äro äfven de nedmultnade. Ännu så länge under mera jämnspelta

förhållanden stå bok och gran blandade h. o. d. i hulten vid Källunda

i Karda, vid Schedingsnäs i Forsheda, vid Stengårdshult i Kållerstad

och på Näset i Dannäs. Begynnande invandring af gran kan studeras

i bryn och gläntor af hvar och hvarannan bokskog inom området. Vis-

serligen stå granarna mer eller mindre undertryckta, så länge bokarnas

kronslut är obrutet, men så snart luckor uppstå, är granen redo att

skjuta i höjden.

På gammal bokskogsjord växer granen, som bekant, mycket fort;

virket blir löst, men synes föga besväradt af röta. I Tannåkers socken

såg jag dylik granskog afverkas vid 50 års ålder, hvarvid träd, som ej

stått för tätt, kunde ha 40 cm:s stubbhöjdsdiameter och däröfver.

Det har förut nämnts, att bland markfloran i de undersökta bok-

skogarna Hylocomium loreum aldrig saknas. Denna vackra mossa håller

sig kvar, äfven sedan bokskogen öfvergått till granskog, och ingår —
åtminstone under i:sta grangenerationens tid — ofta till väsentlig del i

mosstäcket i dylika skogar. I andra barrskogar inom området har jag

icke observerat denna mossa, hvadan den därstädes torde spela en mera

underordnad roll, om den ocksä ej helt saknas.

Lokalt kan granen intränga i en bokskog äfven till följd af mark-

försumpning. Denna kan t. ex. inställa sig därigenom, att vattenhål-

lande löf och affall i stor myckenhet anhopas i en sänka i marken.

Sker så, vantrifvas bokarna på detta ställe, och under deras glesnande

löftak invandrar och uppväxer granen, om möjlighet till frösådd af detta

slag förefinnes. Ett mycket vackert exempel på en af dylika förhållan-

den betingad granföryngring är den plats i Källunda bokskog i Karda,

hvarifrån fig. 4 är tagen. Unggran uppväxer här rikligt på en plats af

åtskilliga ars vidd, rundt omkring omgifven af sluten, oförsumpad bok-

skog. Ej långt från den försumpade sänkan (på bilden åt motsatt sida

Skogsvårds/öreningens Tidskrift igio, Fackuppsatser. B
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från denna räknadt) gränsar bokskogen intill en granskog, från hvilken

frösådden skett utan att gifva upphof till granföryngring i den mellan-

liggande oförsumpade delen af bokskogen.

På grund af bokens stora motvilja för mera fuktiga ståndorter gå

bokbestånden ej gärna ända ned till kanten af angränsande kärr eller

vatten. På mellanliggande mark uppkommer dä ofta ett bredare eller

smalare bälte med gran- eller björkskog (fig. i8). Jämför härmed gra-

nens förut skildrade utbredning på Visso under Svanaholm i Åhs' socken.

I vissa fall uppkommer öfvervägande bokföryngring i de luckiga

eller glesställda bestånden, d. v. s. tvenne generationer af bok efterträda

hvarandra. Så har t. ex. varit fallet vid Hyltenäs i Gällaryd, vid Are-

ved i Forsheda, å Mårås i Långaryd, Ölmesberg i Jälluntofta och vid

Saraböke i Femsjö. På alla dessa platser stå f n. unga till medelåldriga

bokdungar, hvilka direkt uppkommit af en äldre bokgeneration, utan att

något annat växtsamhälle än möjligen en mer eller mindre utbildad

markvegetation af örter, gräs och bärris mellankommit. Såsom af his-

toriken framgått, kan bokskogen äfven på många andra af sina nuva-

rande lokaler följas tillbaka till slutet af 1600 talet/

Beträffande de förhållanden, som afgöra, huruvida gran- eller bok-

föryngringen skall segra i ett glesställdt bokbestånd, spelar tydligtvis

slumpen en viss roll. Mycket kommer an på, hur afverkningen är ut-

förd. Ett godt fröår i läglig tid efter denna kan i förening med tjänlig

väderlek från början gifva ettdera trädslaget ett afgörande öfvertag.

Beteskreatur och frost kunna ännu sedan underväxten nått en viss ut-

veckling, omintetgöra en lofvande bokföryngring. Betänker man emel-

lertid, att boken inom undersökningsområdet sätter frö mera sällan än

granen 2 och har mindre fröspridningsmöjligheter än denna, att dess plan-

^ Att icke blott två, utan flera bokgenerationer under gynnsamma omständigheter kunna

efterträda hvarandra på samma plats inom undersökningsområdet, synes sannolikt. Härpå

tyder historiken af Frillhults (= Frilleböke) bokskog i Femsjö, som antagligen delvis vuxit

på samma mark åtminstone mellan åren 13S6 och 1815. Med tillhjälp af 'Vadstena klosters

jordebok (Historiska Handlingar, Bd 16) kunna ytterligare ett par liknande fall anföras. Bland

sina många öfver hela södra Sverige spridda jordegendomar ägde klostret äfven 5 gårdar i

Fållinge i Villstad. Ar 1447 låg därunder »goodher eekeskogher och bökeskogher». Så-

som förut blifvit nämndt, förträngdes Fållinge stora bokskogar af gran först under senare

hälften af 1700-talet. Äfven under Kätteboda (då torp under Lida) i Burseryd hade klostret

»goodher eekeskogher och bökeskogher». Vid Lilla Kättabo skall bokskog ännu finnas kvar.

Försåvida den »6 svi^yna skogh», som klostret 14S0 ägde under Sporridh (= Sporda) i

Åhs, bestod af bok samt låg på »Kvarnåsen», hvilken i slutet af 1600-talet var helt täckt af

bok och där denna vegetation först förändrades under 1800-talet, ha vi också här ett exem-

pel på en långlifvad bokskogsvegetation.

* Under 1 5-årsperioden 1895— 1909 har granen i Östbo och Västbo haft frösättning

åren 1895, 1897, 1900, 1904 och 1909, något litet också år 1906.
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Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. förf. juli 1907.

Fig. 18. Parti af kärrkant i bokskog sedd utifrån kärret. Kärret kantas af gran;

längre ut björksly. Källunda, Karda s:n, Småland.

Randpartie eines Morastes im Buchenwjld. Am Rande des Morastes zahlreiche Fichten. Källunda,

Karda, Småland.

tor äro vida mera utsatta för fiender ur insektriket, för betning och för

frost än granens samt att granen slutligen är bokens jämlike i förmåga
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att fördraga beskuggning, ' så inses, att boken i själfva verket har små

utsikter att i kampen afgå såsom segrare. I alldeles samma riktning

peka flertalet af de blandkulturer af bok och gran, hvilka förr i rätt

stor omfattning blifvit utförda såväl i Skåne som i Danmark och

Tyskland."''

Af det föregående framgår, att det viktigaste villkoret för att en

själfföryngring af bok omsider skall lyckas uppväxa i ett illa behandladt

bestånd, är ett rent negativt — frånvaron af gran i de närmaste om-

gifningarna. Björk och fur betyda mindre, i deras sällskap behåller

boken gärna öfvertaget, såvida ej luckorna i beståndet blifva mycket

stora. Flera af de angifna platserna för en naturlig bokföryngring upp-

fylla också nyssnämnda villkor. Hyltenäs och Saraböke boke omgifvas

af inägor och hagar med löfträdsvegetation, det senare begränsas också på

ett ställe af ljunghed. Mårås' bokhult gränsar intill sjö, inägor och mark

med tall och björk. Årevedsbeståndet gränsar visserligen delvis intill

granskog, — som för öfrigt just uppvuxit på det förr vida ansenligare

bokområdet — , men namnet »hägnen», som ännu brukas om detta

bokhult, antyder, att skogen åtminstone genom inhägnad fått hjälp vid

sin själfföryngring. Tämligen säkert har detta också varit fallet med

de båda, mot omgifningarna skarpt begränsade bokbestånden på Ölmes-

berg, där granskogen annars går tämligen nära. Enstaka grofva granar

finnas också i ett af dessa bestånd och flera lära vara utfällda därur. Sär-

deles väl isolerade från granskogen äro också de intressanta bokbestånden

norr om kyrkbyn samt vid Skubbhult i Femsjö. Båda ligga på uddar

i sjöar och afstängas mot landsidan af vidsträckta gärdesmarker. I skydd

af denna isolering har förstnämnda bestånd, som i början af i8oo-talet

1 I motsats till senare författare, hvilka hålla granen för något mera Ijusbehöfvande än

boken, ansågo flera äldre författare på detta område, de^ omvända förhållandet råda. Så G.

Heyer i sin banbrytande afhandling >/Das Verhalten der Waldbaume gegen Licht und

Schatten);, 1853, och Chr. Vaupell, »Bogens Indvandring i de danske Skove», 1857 (sid.

42 och not å sid. 62), »De danske Skove», 1863 (sid. 80). Då en anonym författare i

tvenne uppsatser »Ueber dia Rangordnung der Buche, Weisstanne u. Fichte als Schatten-

pflanzen», Monatschrift f. das Först- u. Jagdwesen, 1858, sid 115 och 209, angriper Heyers

åsikt, gendrifves detta såväl af tidskriftens redaktör L. Denglkr (i randanmärkningar till

samma uppsatser) som ock af V. Ber(; i en lika betitlad uppsats i samma årgång af tid-

skriften, sid. 212.

^ Se härom S. (= O. A. Smedberg). »Om skogshushållningen i Skåne», Tidskrift för

Skogshushållning, 1878, sid. 220, 1S79, sid. 6, 1880, sid. i, 1883, sid. 23, 1888, sid. 107;

Hauch L. a. & OfPERMANN A., »Haandbog i Skovbrug», 1898— 1902, sid. 172 samt 235

236; v. Unger »Gemischte Buchen- u. P"ichtenpflanzungen», Jahrbuch d. Königl. sächs.

Akademie f. Först- u. Landwirthe zu Tharand 14 Bd (Neue Folge 7 Bd) 1861; RiJLlNG,

»Die finanzielle Bedeutung u. die Verjungung der Buche auf den Gebirgsrevieren Sachsens»

samma tidskr. 16 Bd (Neue Folge 9 Bd) 1864; Schwartz, »Ueber die Mischung von
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var ett »hägne» af troligen ganska gleshuggen bok, utbildat sig till

det sämsta stubbskotts-bestånd, som hela området har att uppvisa, under

det Skubbhults gamla utglesnade bokmarker, såsom förut blifvit nämndt,

visserligen fått en sällsynt rik blåbärsvegetation, men ingen nämnvärd

återväxt. I en omgifning af björkhagar förekommer också den under-

haltiga bokskogen vid Hylteberg i S. Unnaryd (fig. lo). Vi förstå, att

bokskogen i alla dessa fall af tydlig degeneration skulle fallit ett lätt

offer för granföryngringen, om ej lokala förhållanden utestängt denna.

Från gleshuggen bokskog via hårdvallsäng går ännu en tredje ut-

vecklingslinje, nämligen till IjungJieden. Som denna omvandlingsprocess

emellertid ännu bättre befordras af en utfällning af bokskogen, som i

styrka kommer närmast totalafverkningen, skall den närmare beröras

först under nästa rubrik.

Föryngringen å bokhyggen och kalafverkad bokskogsmark.

Då sluten bokskog utfälles, lägges en sä godt som vegetationsfri

jord på en gång öppen för växternas invandring. Ar marken bördig,

uppträder först en brokigt sammansatt flora af arter från såväl närmare

som fjärmare omgifningar, ofta till stor del s. k. ruderatväxter med stora

fordringar på jordmånen. En hyggesvegetation af detta slag återgifves

af bild 19, tagen vid östra kanten af bokskogen på Kusås i Hånger. ^

Efterhand minskas örtvegetationen, under det gräsväxten blir mera domi-

nerande, hvarjämte hallonsnår på dylik mark pläga nå en särdeles stark

utveckling. På sämre mark taga gräs och mindre fordrande örter från

början öfverhand, vi få här en s. k. hårdvall med fläckar af blåbärs- och

lingonris. Sådana bokhyggen ha t. ex. observerats vid Källåkersskog i

Buche u. Fichte in den Preuss. Staatsforsten des Thiiringerwaldes.», Zeiisschr f. Först- u.

Jagdwesen (B. Danckelmann) i Bd 1869 sid. iSi; »Erscheint es nothwendig u. inwieweit

Erfolg versprechend, die Einmischung der Buche in die Fichtenbestände zu befördern r »

,

Thema I Verhandlungen des badischen Forstvereins zu Heidelberg 1894. (ref. i Zeitschr. f.

Först- u. Jagdwesen, 27 Jahrg. 1S95 sid. 227); Lorey, »Michbestände aus Fichte u. Buche»,

Allg. Först- u. Jagdzeitung 1901 m. fl. Ang. tyska förhållanden se ock J. Pauli »Ur min

dagbok), Tidskrift för Skogshushållning, 1888.

* Artlistan från hygget, enligt anteckning den iS juli 1907, var följande. Rikliga:

Senecio silvat:cus, Rwnex Acetosella, Fragaria vesca (kring stubbarna), Rubus idccus (fläck-

vis). Strödda: Agrostis vulgaris. Betitla odorata (plantor), Carex piluUfera, Poa pratetisis,

Trifolium repetis, Veronica officmalis. Enstaka: Ajuga pyramidalis, Aira Jiexuosa, Anernone

Jiemorosa, Caréx leporina, C. pallescens, Cirsium lattceolatum, C. palitsire, Galeopsis Lada-

7mm, G. Teirahit, Galium apariTte, Hypcricum perforatum, Juncus effusus. Lotus cornicu-

latus, Oxalis Acetosella, Phleinn pratense, Flantago major, Polytrichnm comviutie, Potentilla

erecta, Rammculus repens, Trifolium hyhridnm, T. pratense, Veronica scutellata och tro

ligen än flera.
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Villstad, i trakten sydväst om Fylleryd i Torskinge och vid Hylteberg

i S. Unnaryd. På sistnämnda hygge fanns ett eller annat år efter af-

verkningen ett frodigt, men ännu ej fullt slutet grästäcke af så godt som

enbart kruståtel {Atra flexuosdy

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot, förf. juli 1907.

Fig. 19. Hygge i bokskog, 2 '/2 är efter afverkningen. Yppig vegetation af örter

och gräs (mest Senecio silvaticus och Rumex Acetosella). Kusås, Hänger s:n, Småland.

Hiebsfläche im Buchenwald 2'/2 T^^"^^ nach Fällung der Bäume. Cppige Kräuter- u. Gräsvegetation.

Kusås, Hånger, Småland.

De gamla vidsträckta bokhyggena äro de bästa naturliga betes-

marker, som finnas i dessa trakter. Vanligen bilda de starkt kuperade

och steniga hårdvallsängar, d. v. s. marker med en tät och tämligen

xerofil fältvegetation. Här och där afbrytes gräsmattan af fläckar af

frodigt växande örnbräken, bokstubbarna multna småningom ned till
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högar af röd mull, som hastigt öfvertufvas af bärris, i stenrösena frodas

hallonsnåren. Skulle några växter framför andra sägas vara karakteris-

tiska för dessa marker är det emellertid smultronet och enen, som här nå

en individrikedom och utveckling som knappast annorstädes. Gamla bok-

marker af detta utseende har man tillfälle att se vid Hessleberg och

Eskilsbo i Kållerstad, vid Ölmesberg i Jälluntofta, vid Abjörnabo i Ahs

m. fl. platser i samma nejder.

Den för bokhyggena t>-piska åter^äxten är björken, hvilket träd.

som bekant, tack vare sina för vinden lätt transportabla frön och ofta

återkommande fruktsättning är synnerligen skickad att hastigt beså äfven

vidsträckta kalmarker. I gj-nnsamma fall kan också ett bokhygge redan

2:dra ä 3:dje året efter afverkningen visa ett rikligt plantuppslag af

björk, så t. ex. det på fig. 19 återgifna (jfr ock fig. 11). Ett längre

kommet stadium af denna utveckling visar tig. 20. På åtskilliga bok-

skogar, som efter uthuggning öfvergått till björkskogar (resp. björkhagar),

har exempel gifvits i historiken. Det märkligaste af dessa är omvand-

lingen af »Edbohulf» i Voxtorp. Afven må hänvisas till liknande för-

ändringar relaterade frän södra delen af Tånnö och från Esehylte i

Långaryd.

Då de behandlingsformer af bokskogen, hvilka typiskt efterföljas

af gran- och björkföryngring, sinsemellan äro förbundna genom omärk-

liga öfvergångar, så inses utan vidare, att också återväxtformationer

kunna förekomma, i hvilka både gran och björk — liksom för öfrigt

också tall —• ingå. En sådan biandvegetation på gammal bokmark se

vi uppkomma t. ex. vid Kållåkerskog i Villstad, äldre dylika forma-

tioner finnas under Sunnaryd i Bolmsö. Vid Dufhult i Femsjö synes

bokskogen komma att efterträdas af hufvudsakligen tall. I slc>'dd af

den unga björkskogen på ett bokhygge kan boken själf så småningom

sprida sig på detta, en sak, som tack vare frost m. fl. hinder svårligen

skulle kunna ske på kal mark.

Såsom redan blifvit antydt, kan såväl utglesnad som i all synnerhet

kalhuggen bokmark äfven öfvergä till ljunghed. Hur denna utveckling

på ett tidigt stadium gestaltar sig, torde vissa delar af Näsets bokskog

i Dannäs, liksom ock Hultahagen i Hånger visa, hvarest på större

luckor hårdvallsvegetationen börjat att ljungbindas, en process som ju

är lätt att studera öfverallt, där ljunghed gränsar till gräsmarker. Ett

fullt utbildadt ljungtäcke, ehuru fortfarande med inblandning af blåbärs-

och lingonris ha vi på den gamla bokmarken sydväst om Fyller}'d i

Torskinge. Ännu bättre exempel på starkt utglesnade eller kanske

rättare f. d. bokmarker med ljungtäcke finnas under Säfsås i S. Unna-

r}-d på näset mellan Unnen och Bolmen. Lika väl dokumenterad är
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Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar Fot. förf. juli 1907.

P^ig. 20. Hygge i blandskog af bok, gran och björk. Enstaka gamla boköfverstän.

dare ha lämnats kvar. Tätt uppslag af själfsldd björk och däribland en och annan bok-
planta. Plats norr om Lundboholms bokbestånd vid torpet Kloen, Voxtorps s:n, Småland.

Hiebsfläche in Mischwald von Buchen, Fichten u. Birken. Einzelne alte Buchen belassen. Dichter
Birkenaufschlag nebst vereinzelten Buchenpflanzen. Voxtorp, Småland.

ljunghedens uppkomst ur bokskog i vissa delar af Hänger och Tann-
åker; sannolika fall af denna slags omvandling känna vi från Långaryd,
Jälluntofta och Bolmsö.
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Uppkomsten af ljunghed ur bokskog är sålunda en process, som
otvifvelaktigt än i dag kan äga rum inom området, och eld behöfver,

efter hvad jag kunnat finna, icke nödvändigtvis medverka därvid. Att

emellertid mycken bokskog under fiendehärjningar i forna tider och

kanske också vid andra tillfällen dödats af brand, hvarefter ljung in-

vandrat på de däraf uppkomma hårdvallsmarkerna, håller jag, såsom

förut blifvit nämndt, för ganska troligt.

På de godartade ljunghedar, som uppstått på gammal bokskogs-

mark, invendrar en ny trädvegetation stundom mycket hastigt. Ett dylikt

exempel visar trakten mellan Risa- och Djurasjön i JälUmtofta, som år

18 10 var r}-mark med ännu kvarvarande bokvegetation, men i slutet af

samma århundrade fullt bevuxen af tämligen försigkommen störskog af

tall och gran jämte insprängda björkar. Ett liknande fall är sannolikt

det under Gryteryd omtalade, då 1776 ett område öster om Sjöagärde

betecknas som »Ijungryd med ene, gran, furu samt något stänke-boke».

Tämligen hastigt igenväxande rymark ha vi också i Hånger och Tann-

åker. I sistnämnda socken tycks mig i synnerhet det föryngringsparti,

hvarifrån fig. 9 är tagen, förtjäna uppmärksamhet. Vi se här gran och

bok rikligt förjmgra sig å en ljunghed, som är öfvervuxen af en hög och

nästan sluten enbuskvegetation. Ehuru platsen torde ligga något, söder

om gränsen för 1799 års bokskog, gör dock jordens luckra beskaffenhet

samt den ovanligt frodiga enbuskvegetationen det troligt, att marken förr

varit beväxt af bok. \1 skulle alltså här ha ett fall, då utvecklings-

gången varit bokskog-^ Ijungryd^ bokskog. Att bokskogen under skydd

af en riklig enbuskvegetation också på annat håll så småningom kan

återvinna en terräng, som den förut förlorat, visar sig, såsom förut blifvit

omnämndt, också vid Skifthult i S. Unnaryd.

I\Ied sistnämnda utvikningar ha vi i själfva verket kommit öfver på

en annan sida af ämnet,

Bokens föryngring i andra växtsamhällen.

Där angränsande växtsamhällen mötas för att under relativt natur-

liga förhållanden kämpa om markutr\'ramet, visar sig boken inom Östbo

och Västbo liksom i sydligare trakter af sitt utbredningsområde fort-

farande öfvermäktig alla andra löfträd.

Bland dessa märkas först och främst eke7i, hvilken som bekant i

stort sedt varit bokens föregångare ej blott inom detta träds svenska,

utan å större delen af hela dess västeuropeiska utbredningsområde. Ehuru

också eken varit föremål för stark afverkning — i synnerhet sedan skatte-

jordsägarna år 1835 ^not en ringa penningelösen erhållit fri dispositions-
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rätt äfven öfver detta trädslag — förekommer den ännu tämligen talrikt

i gärden och hagmarker inom området i dess helhet. Att bokskogen

gärna utbreder sig på bekostnad af de gamla ekmarkerna kan observeras

på åtskilliga punkter, bäst kanske söder om Byagården i Hänger eller

sydväst om Schedingsnäs i Forsheda, i andra fall antyda historik eller

tradition i förening med gårdsnamn och andra lokalbenämningar, att en

liknande beståndsomvandling tidigare ägt rum, så t. ex. vid Aggarp

och Ekholmen i Kulltorp, L:a Ekeryd i Långaryd, »Ekhultsmossen» i

Kållerstad, Ekåsen i Dannäs m. fl. platser.

Vidare bör framhållas, att ek till sådan mängd ingick i flera af

områdets betydligare forna bokskogar, att dessa kanske rätteligen bort

betecknas såsom blandskogar af bok och ek. Sålunda betecknas Hjälms-

änga utmark år 171 1 som »skog af Ek och bok», »Edbohult» i Vox-

torp bestod ännu år 1786 af »alla sorter skog, men i synnerhet ek

och bok — — », »Hesslebergshult» i Kållerstad — där för öfrigt, liksom

på det angränsande Stengårdshults forna bokområde, några uråldriga

jätteekar ännu finnas kvar — bestod 1761 af »mest ek- och bokskog»,

de stora »Härnos»- och »Sönnarskogarna» i Dannäs bestodo enligt

ROGBERG »till större delen af Bok och något Ek». I båda de fall,

hvarest ollonskogens sammansättning år 1447 på Vadstena klosters

hemman i Västbo närmare specificeras, nämligen vid Fållinge i Villstad

och Kätabo i Burseryd, heter det »goodher eekeskogher och böke-

skogher».

På samma sätt som ekskogen ha också andra ädla löfträd almen,

linden och asken somligstädes fått vika för boken. I större eller mindre

utsträckning torde detta ha varit fallet vid Älmeslid i Tånnö, vid Älmes-

beta och å Askenäset i Hånger, vid Älmelid, Älmhult och Linnås(?)^ i

Långaryd, Älmhult i Jälluntofta, Älmås i Femsjö o. a. platser, på hvilka,

såsom historiken visat, bokskogen under något visst skede haft en be-

tydligare utbredning, under det de gamla gårdsnamnen uppenbarligen till-

kommit på en tid, då vegetationen på respektive platser haft en annan

prägel.

I alla slags hagmarker med björk, asp, ek, rönn, hassel m. m. i

växlande proportioner liksom ock i den renare björkskogen själfsår sig

' Linnås (= Lindias) omnämnes i ett ägoskiftesbref af år 1346, då en viss Nanno

Abjörnsson här fick skog till tolf svin. I detta gamla dokument, som är skrifvet på en

egendomlig blandning af svenska och latin, omnämnes bland en mängd andra gårdar i Våt-

hults, Burseryds, S. Hestra, Gryteryds och Långaryds socknar också Granhult (= Granholt).

Detta visar, att granen på denna punkt, som dock ligger allenast 2 mil innanför samma

trädslags nuvarande västgräns, varit beståndsbildande för minst 560 är sedan. (Diplomata-

rium Svecanum. Vol. V 1865, sid. 618.)
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boken med lätthet, blott läget är någorlunda frostfritt samt marken icke

är vattensjuk. Exempel på bokens invasion i dylika växtsamhällen fin-

ner man gärna på åtminstone något ställe längs kanten af de flesta bok-

bestånden inom undersökningsområdet. Ett bokhygge, som intagits af

björkskog, kan på detta sätt så småningom åter förvandlas till bokskog.

På samma gång som ett bokbestånd i sin äldre del omvandlas till gran-

skog eller björkskog, i den mån som afverkningen här går fram, själfsår

sig ofta samma bestånd på en eller flera andra punkter mot omgifvande

gärdes- eller hagmark. Flertalet af de många små nybildade bokbestånd,

som i själfva verket anträffas inom både Östbo och Västbo härad, ha

uppkommit på detta sätt; i andra fall har ett förutvarande bestånd häri-

genom efter hand förskjutits eller helt ändrat plats.

Under dylika förhållanden är det lätt att förstå, hvarför björk i en-

staka eller strödda exemplar så ofta träffas innanför kanten af de yngre

till medelålders bokbestånden, hvilket är eller varit fallet t. ex. i hulten

vid Areved och Schedingsnäs i Forsheda, vid säteriet och Bockshult i

Sandvik, (fig. 6) Sunnaryd i Bolmsö, Getterhult och Skifthult i S. Unna-

ryd, Hökhult i Femsjö m. fl platser. I Schedingsnäs-beståndet kvarstod

sommaren 1907 t. o. m. en hel grupp af gamla döda eller döende

björkar. Vare sig björkarna i ett bokbestånd dö af ljusbrist eller ålder-

dom, skatta de åt förgängelsen, innan bokarna ännu knappast nått sin

normala medelålder. För dessa senare kan emellertid den lätt under-

kufvade björken möjligtvis på så sätt bli till en fara, att den kan tjäna

som smittohärd för fnösksvampen, hvars tickor här tyckas komma till

utbildning långt fortare än på bokarna.

Förhållandena vid Hallaböke i Femsjö visa, att boken fortfarande

har förmåga att undantränga äfven tallskogen. Från ett till en början

troligen helt litet hult nordost om gården utmed stranden af sjön Mellan-

Färgen har boken utbredt sig både mot väster och söder. Den mot

detta senare håll angränsande tallskogen, som för öfrigt står på rull-

stensgrus, har härvid alltjämt trängts tillbaka. Mellan å ena sidan ren

bokskog med enstaka insprängda tallar och å andra sidan tallskog med
en vacker och riklig underväxt af bok (fig. 12) finner man nu ett bredt

öfvergångsbälte med blandskog af båda dessa trädslag.

I historiken har åtminstone ett otvifvelaktigt fall af en liknande be-

ståndsomvandUng blifvit omtaladt, nämligen vid Hyltan i Voxtorp. På

samma sätt som benämningarna >Bokskogen», »Bökåsaskogen» m. fl.

dylika kunnat kvarstå, långt sedan bokskogen försvunnit från respektive

platser, se vi här en skog kallad »Förhyltan» är 1746 betecknas såsom

»vacker Bokeskog».

De olika sätt, på hvilka inom undersökningsområdet bokskogen,
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Fig. 21. Skematisk framställning öfver de olika sätt, på hvilka de vanligaste trädsamhäl-
lena och ljungheden plägat efterträda hvarandra inom Östbo och Västbo härad af Smaland.

Schema uber das verschiedenartiges Aufeinanderfolgen der allgemeineren Waldformen und der Heide in
Östbo und Wästbo in Småland.
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öfriga trädsamhällen samt ljungheden plägat följa på hvarandra, åter-

gifvas skematiskt i fig. 2i. Skemat åsyftar endast att förtydliga bestånds-
växHngen sådan den under gifna förhållanden ägt rum. Det upptager
därför såväl sådana förändringar, hvilka kunna betecknas såsom fullt

naturliga, t. ex. ekskogens öfvergång till bokskog, björkskogens till gran-

skog, ljunghedens igenväxande till tallskog o. s. v., som ock bestånds-

ändringar, hvilka i regel förutsätta ett ingrepp från människans sida —
kultur naturligt\ås oberäknad — , så t. ex. björkskogens invandring på
kalhyggen eller brännor. Den utvecklingsföljd, som förutsätter de mest
orubbade och naturliga förhållandena, namnes öfverallt först, d. v. s.

längst till vänster från läsaren räknadt, de former däremot, hvilka fak-

tiskt varit de vanligare resp. sällsyntare, utmärkas genom fetstil och
parenteser

\

I Frånsedt några mera obestämda uttalanden af A. J. Retzus och E. Fries samt

Allvins redan förut omnämnda åsikt, att granen inom Östbo och Västbo städse trädde i

den bortgående bokens ställe, föreligga från åtskilliga senare författare mer eller mindre

utförliga meddelanden om bokskogens förhällande såväl till andra trädsamhällen som till

ljungheden. Så har Hult be5krif%it bokens segerrika framträngande i \nssa delar af

Blekinge. Dusen Kellgren och Hollgren ha i samband med studier öhar de halländska

ljunghedarna lämnat åtskilliga meddelanden om bokskogens forna och nuvarande utbredning

samt dess beståndsförhållanden i dessa trakter, likaså Schotte, som jämväl gjort liknande

observationer i ^"issa socknar i norra Skåne. Vid undersökning af granens sydvästgräns i

Sverige iakttog Hesselman bokens tillbakavikande för detta träd i Sandviks socken af Små-

land, och slutligen har Nilsson — efter att i flera föregående uppsatser ha berört samma

ämne — i en särskild skrift framlagt resultatet af sina omfattande, på olika platser i

Blekinge, Skåne, Halland och Bohuslän utförda undersökningar öfver bokens beståndsförhållan-

den och tillika sökt gifva en totalbild af detta träds svenska utbredning utanför gränsen för

dess allmännare förekomst. Rörande detaljerna af alla dessa undersökningar, hvilkas refere-

rande här skulle taga för stort utrymme, hänvisas till respektive uppsatser, som återfinnas i

litteraturförteckningen.

I hvad mån bokskogens forna och nuvarande beståndsförhållanden i Östbo och Västbo

gifva stöd åt de föreställningar om tillvaron af ett naturliga växelbruk mellan skogssamhällena.

— åsikter, som framkommo redan i början af 1800-talet, och senare berörts af bl. a. Vacpell
och Nilsson — framgår direkt af skemat (fig. 21). Rörande denna fråga se ock inlägg öfver

ämnet, »Hafva några iakttagelser gjorts %-id underplantering af gran i äldre glesa bestånd af tall

och björk med afseende på växdigheten?> (Skogvaktaren 1897, sid loi) och diskussionen

vid V. Sveriges skogsmannaforbundsmöte d. 28 juli 1899 öfver ämnet »Har erfarenheten

visat att äfven i skogsbruket liksom i åkerbuket ett skiftesbruk är att förorda.-: (ref.

Skog^aktaren 1900, sid. 37).
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E. Slutord.

Undersökningen har visat, att boken inom Östbo och Västbo hä-

rad förr varit skogbildande på flerdubbelt större arealer än nu. Då
efter allt att döma förhållandena varit tämligen enahanda såväl i vissa

delar af Älfsborgs län och Halland som ock i Kronobergs och södra

delen af Kalmar län, så följer häraf att boken såsom skogbildande måste

anses vara stadd i tillbakagång från ett föregående utbredningsmaximum,

hvilket tydligtvis ej får förblandas med artens totala utbredningsområde,

som på samma gång mycket väl kunnat bibehålla sig oförändradt eller

t. o. m. ökats. Bokens förhållande till de gamla ekskogarne samt de

talrika spår af en forntida jordkultur, hvilka återfinnas på så många af

de nuvarande och förra bokskogsområdena, antyda, att dessas utbred-

ningsmaximum ej är att söka så synnerligen långt tillbaka i tiden. San-

noHka skäl tala för, att det inföll under 1400-talet och senare delen af

1300-talet d. v. s. under den period af folkbrist samt ekonomiskt och

kulturellt förfall, som följde närmast efter digerdöden, en hypotes, som

redan Retzius framkastat.

Beträffande den skogsvegetation af hufvudsakligen ek, bok och tall,

som vid slutet af medeltiden täckte nuvarande Sydsverige, så torde

skillnaden mellan å ena sidan södra delarne af Småland och Väster-

götland och å andra sidan Skåne, Halland och Blekinge varit ganska

obetydlig, i hvarje fall vida mindre än nu. Om man vid denna tid

skulle försökt att urskilja en »bokregion», skulle denna otvifvelaktigt

kommit att omfatta äfven det område, som i början af denna uppsats

blifvit betecknadt såsom zon 2, ja troligen på vissa punkter — framför

allt i Kalmar län — t. o. m. öfverskridit denna. Med granens fram-

trängande norr ifrån sprängdes bokskogarne och försvunno mestadels

från den egentliga utmarken, på samma gång som bokens obestridliga

kampduglighet tillåtit den att somligstädes hålla sig kvar och äfven att

nybilda icke så fä smärre bestånd, hvilka dock numera företrädesvis

äro att finna å inägojord eller i annat afseende gynnade och för gra-

nens invandring skyddade lokaler. På detta sätt har zon 2 uppkom-

mit, och endast under förutsättning, att en äldre, mera utbredd bok-

skogsvegetation här blifvit undanträngd, få de särdrag, som utmärka

denna zon, sin fulla förklaring och är öfverhufvud taget denna zons ur-

skiljande fullt berättigadt. Huruvida granen vid sin nuvarande syd-

gräns fortfarande kan undantränga bokskogen eller möjligen, såsom

HULTS undersökningar i Blekinge antyda, här mötes af klimatiska eller

andra förhållanden, hvilka tillåta boken att bjuda ett verksammare mot-
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Stånd, än som skett i Östbo och Västbo, må lämnas därhän. I prak-

tiken spelar också det naturliga styrkeförhållandet mellan de båda träd-

slagen i Skåne och Blekinge en ganska ringa roll, då väl människans

förmynderskap öfver naturen i dessa trakter numera är så pass verk-

samt, att skogen öfverallt tvingas att taga prägel däraf.

Den motsättning, som kan förmärkas i åsikterna om bokens till-

bakagång eller utbredning i Sverige, har framför allt orsakats däraf,

att den reliktkaraktär, som bokskogen i viss mån företer inom zon 2,

alldeles bortfaller inom zon 3, hvarest trädslaget aldrig förekommit på

annat sätt än som nu är fallet, d. v. s. i smärre, långt från hvarandra

skilda bestånd eller såsom grupper och enstaka individer. Att boken

på jämförelsevis frostfria och i öfrigt gynnsamma lokaler åtminstone

ända upp i mellersta delen af Svealand har förmåga af både kraftig

vegetativ utveckling och af själfsådd är ställdt utom allt tvifvel, liksom

ock att inom zon 3 en af människors åtgöranden oberoende frötrans-

port somligstädes låtit bok uppspira på platser, där den förut ej fun-

nits. I stort sedt torde emellertid bokens utbredning inom denna zon

vara människans verk, speciellt synes klosterfolket uträttadt åtskilligt

härför. Trenne af de betydligaste bokbestånden inom zonen ifråga hgga

sålunda i omedelbar närhet af forna kloster, nämligen vid Nydala, Al-

vastra och Dragsmark; öfverhufvud taget äro de flesta af bokförekom-

sterna att finna på gamla boställs-, kloster- eller herregårdar, hvarest,

såsom man förstår, en viss predisposition till trädplantering och skogs-

vård under längre eller kortare tid förefunnits. I öfrigt må blott hän-

visas till Erik XIV:s bokplantering i Uppland år 1576 samt till de

många olikartade planteringsbestämmelser, hvilka i korthet omnämnts i

de förut refererade lagbestämmelserna rörande bärande träd.

Att bokskogen inom Östbo och Västbo härad — och hvad som

gäller om denna trakt torde vara tillämpligt för stora delar af zonerna

2 och 3 — är i behof af en helt annan skötsel, än som hittills kommit

densamma till del, ligger i öppen dag. Hvad som saknats är, såsom

förut blifvit nämndt, rent af de enklaste dragen af ett verkligt skogsbruk,

ett afverkningssätt målmedvetet inriktadt på att gynna beståndens till-

växt samt att trygga deras återväxt. Tydligtvis är föreliggande under-

sökning ej af den beskaffenhet, att den tillåter någon skarpare formu-

lering af de särdrag, hvilka böra känneteckna ett rationellt bokskogs-

bruk i dessa trakter, men efterföljande moment däri tyckas dock framgå

såsom tämligen själfklara konsekvenser af de gjorda iakttagelserna.

På grund af områdets i regel betydande frostländighet och en omiss-

kännelig benägenhet hos marken att risbindas och förtorfvas, torde som

allmän regel kunna sägas, att bestånden böra i det längsta hållas slutna
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samt att tätare former af föryngringsställningar äro att tillråda. Om be-

ståndet är afsedt att bibehållas såsom bokskog, bör inträngande gran i

tid efterhållas och bör ej i större mängd få ingå i det nya beståndet.

I starkare utglesnade bestånd eller å kalhuggen mark torde en ny

bokgeneration ofta med fördel kunna uppdragas under en gles förkultur

af tall eller björk. Har markförsämringen å dylika platser gått för långt,

kan man emellertid knappast påräkna, att där erhålla ett växtligt nybe-

stånd af bok med mindre än att en grundligare markberedning efter

danskt mönster verkställes.

I alla bokskogar bör man hastigt söka aflägsna orsakerna till be-

gynnande lokala försumpningar samt ej låta döende eller döda björkar

eller bokar kvarstå i eller i närheten af bestånden. Att betesfredning

är af största vikt, då återväxten befinner sig i den ålder, att den kan

skadas af boskapen, behöfver knappast påpekas.
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LITTERUTUR.

LITTERATUR.

Skogsbotanik,

K. BERGSTRÖM och TH. FRIES. Anteckningar till karta öfver ren =

betesmarkerna ofvan barrskogsgränsen inom Karesuando och
Jukkasjärvi norr om Torneträsk. — Uppsala igoq.

Föreliggande arbete, hvilket af författarna på uppdrag af regeringen utfördes

för utrönande af renbetesmarkernas utsträckning och beskaffenhet inom nordh-
gaste Sverige, har oaktadt den skisserade framställningen och det uteslutande
praktiska mål, som med detsamma åsyftats, äfven mycket af intresse från

biologisk synpunkt. På visst sätt torde det äfven vara ensamt i sitt slag, då det,

så vidt jag har mig bekant, är det första försöket att mera i detalj kartografiskt
behandla ett större svenskt område ur växtgeografisk synpunkt. Omiådet om-
fattar, såsom framgår af titeln, förutom hela Karesuando socken äfven norra delen

af Jukkasjärvi, i öster nedtill barrskogsgränsen och i väster till Torneträsk.

På generalstabens topografiska karta som underlag ha de ohka vegetations-

typerna inlagts, och den totalbild, som däraf uppstått, är ur flera hänseenden
mycket intressant. De växtsamhällen, som genom olika beteckningssätt ut-

märkts på kartan, äro följande: lafhedar, lafrik björkskog, mossrik björkskog,

kärr och mossar samt tallskog. I en inledande afdelning behandlas efter en kort

öfversikt af traktens topografiska och geologiska karaktär berggrundens och be-

A-attningsmöjligheternas inflytande på vegetationstypernas fördelning. Härvid
framhålles speciellt den särdeles skarpa skillnaden mellan urbergslandskapet i

öster, som ur formationssynpunkt kan betecknas som en enda stor lafhed. samt
fjällkedjans bildningar i väster, hvilka på grund af rikligt förekommande siluriska

skiffrar och kalkstenar tillåta uppkomsten af vida grässlätter, som fullständigt

kläda sluttningar och dalbottnar.

^'id den mera detaljerade redogörelsen öfver vegetationstyperna ansluta sig

författarna tiU Alb. Nilssons bekanta indelning af landväxterna i ekologiska serier,

hvilka sedermera hvar för sig analytiskt behandlas. Sammansättningen af de

inom dessa serier förekommande formationerna och deras varianter belvses af en

mångfald ståndortsanteckningar, utförda i enUghet med den Hult-Sernanderska

metoden, samt ett 20-tal åtföljande fotografiska bilder.

Som undersökningens praktiska resultat framhåUes, att de verkliga renbetes-

markerna äro bundna till fjällkedjans gräsrika sträckningar, de utefter bäckar
och älfvar i områdets östra delar förekommande ängsvidesnåren och ängsbjörk-

skogama äro nämligen af så ringa omfång, att de ej kunna vara af någon betydelse

för vår- och sommarbeten. Då emellertid riksgränsens riktning är sådan, att den-

samma endast på tvenne skilda punkter berör fjällkedjan (kring Pältsa i norr och
i söder vid Torneträsks västra ända), är det klart, af hvilken ringa areal sommar-
betesmarkerna i själfva verket äro här uppe. Kommer så härtill, att de lafrika

områden, hvarest lafvar vintertid äro åtkomliga för rename, för närvarande äro

fullständigt utnyttjade, så framstår det i så mycket klarare dager, huru vanskhg
renens existens och därigenom äfven lappamas börjar blifva i dessa trakter.

T. Lbs.



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT, I9IO. H. 1. FACKUPPSATSER.

SKOGSADMINISTRATIONEN.

Förordningrar, prejudikat och cirkulärskrifvelser.

Kungl. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för skogsstaten; gifven Stockholms

slotl den 23 december 1909. (Se Svensk författningssamling 1909 n;r 159, från tryc-

ket utkommet den 3 jan. 19 10).

Angående sammandrag vid upprättande af skogshushållningsplaner.

Till samtliga skogstjänslemäii i de fem norra distrikten.

Vid uppgörande af inledningshandlingar enligt Kungl. Domänstyrelsens cirkulär den 28

maj 1902 angående allmänna skogars indelning till ordnad timmerblädning upprätta veder-

börande förrättningsmän i regel icke sädana sammandrag, att däraf tydligt och öfverskådligt

kan erhållas uppfattning om skogsbeståndens beskaffenhet med hänsyn till däri ingående

olika trädslag, virkesmassans (i kbm.) fördelning på olika dimcnsionsklasser m.m. i anled-

ning hvaraf kungl. styrelsen härmed vill hafva föreskrifvet att vid uppgörande af hushållnings-

planer enligt förenämnda cirkulär med därtill hörande beskrifningar och sammandrag skall

iakttagas följande:

I beståndsbeskrifningen skola angifvas summor, dels för hvarje skifte dels för hvarje block,

hyggesföljd eller hela skogen, af antal tallträd och antal granträd af olika dimensioner samt

äfvenså totalsmnma träd och kbm. såväl i sin helhet som af skadade träd för skilda triid-

slag.

Sammandraget öfver uppskattningslängderna skall likaledes i sin helhet nedsummeras, så

att därur tydligt framgår antal träd och kubikmassa af olika dimensionsklasser, olika träd-

slag samt frisk och skadad skog. Stockholm den 7. december 1909.

KARL FREDENBERG.
Martin Rasch.

Angående de handlingar och uppgifter, som erfordras för utredning

rörande sjukhjälps- eller invaliditetsersättning åt genom
olycksfall skadad arbetare.

Till samtliga jägmästare.

Enär vid behandling af ärenden angående sjukhjälps- eller invaliditetsersättning åt genom

olycksfall skadad arbetare ofta saknats för utredningen nödiga handlingar och uppgifter, får

Kungl. Doniänstyrelsen, under hänvisning till kungl. kungörelsen den 17 november 1905

angående anmälan om olycksfall i arbete, härmed erinra om följande:

A) För bestänunande af sjiikhjälpsersättningens belopp erfordras uppgift medelst läkare

-

betyg å den tid, under hvilken den skadade till följd af olycksfall eller därmed samman-

hängande omständigheter varit oförmögen att förrätta sitt vanliga eller annat verklig arbete.

B) För bedömandet af invaliditetsersättning erfordras

a) uppgift å den skadades ålder, yrke och sedvanliga sy.sselsättning samt om och i hvad

nfseende den skadade före olycksfallet varit behäftad med kroppsskada eller lyte,
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b) läkarebetyg med tulbtämlig bc^kritning d skadans beskalTcnhel ocli de för franiliden

l)estående påföljder, som densamma medfört, ulan utsättande af någon viss beräknad

invaliditetsgrad.

Ofvan angifna uppgifter böra lämnas pa sätt af Riksförsäkringsanstallens formulär n:o 6

I\ och n:() 151 IV närmare framgår, och bitbgas för kännedom ett exemplar af hvardera

af tlessa formulär med hänvisning till lag angående ersättning för skada till följd af olycks-

låll i arbete den 5 juli 1901. Stockholm den 22 december 1909.

KARI. FREDENHERG.
K. G. G. Xoi Ung.

Ang. användande af norinalpapper m. m.

Till samtliga tjdns/cmän zvi/ s/cogss/alcn, skogsläroverken oJi statens skogs/örsöksanstalt

.

Af förekommen anledning vill Kungl. Domänstyrelsen härmed fästa uppmärksamheten på

kungl. förordningen den 12 juli 1907, jämförd med kungl. kungörelsen tlen 1 3 juni 1908,

angående de slag af papper, bläck, skrifmaskin- ocii stämpelfärger, som må till \issa offentliga

handlingar användas.

\'isscrligen har Kungl. Maj:t den 29 januari 1909 bifallit en Kungl. Doniänstyrelsens underdå-

niga framställning, däri K. styrelsen bland annat förmält, att hos Kungl styrelsen förcfanns ett

afsevärdt förråd blanketter af olika slag, hufvudsakligen afsedda att tillhandahällas skogspersonalen

vid fullgörande af åtskilliga dem åliggande göromål, äfvensom att hos skogspersonalen kvarlåge

en del ännu obegagnade blanketter, hvarför Kungl. styrelsen hemställde, att ifrågavarande blanketter

mätte tä för sina ändamål förbrukas, men detta medgifna undanlag frän bestämmelserna i för

berörda kungl. förordning tar icke utsträckas till utlåtanden och andra offentliga handlingar, som

ej upprättas på dylika blanketter af äldre upplagor eller ä papper, som före författningens

tillämpning blifvit försedt med expeditionens stämpel. Stockholm den 20 december 1909.

KARL FREnENBER(;.
///. Erhanit.

Tjänster och förordnanden.

Kungl. Domänstyrelsen. Byråchefen örtenblad åtnjuter tjänstledighet "/i^ ''

»

för beredande af \ issa ärenden hos Kungl. Styrelsen. Jägmästaren i Stockholms revir Alex.

Maass uppehåller under tiden byråchefsämbetelet.

Till amanuenser under år 1910 hafva förordnats nedannämnda c. jägmästare å

i:sta skogsbyrän Alfred Wigelius

2:dra » Edvard Lundberg

3:die ^ Karl Erik Kallin

kameralbyrån K. Sahlberg och E. Måhlén.

Skogsinstitutet. .\tt vara t. f. lektor i botanik m. m. har Kungl. Maj:t förordnal

\\\. <l;r Nils Sylvcn.

Skogsförsöksanstaiten. Fil. dr. Torsten Lagerberg har af domänslyrelsen förord-

nats att under å 19 10 vara assistent vid anstaltens botaniska afdelning.

Luleå distrikt. Kungl. Maj:t har den ^'/j., 1909 utnämnt och förordnal jägmästaren

i Ulands revir P. O. Veländer att vara öfN erjägmästare i Luleå distrikt. Domänslyrelsen

har sedermera beviljat öfverjägmästare Veländer tjänstledighet för offcnlligt uppdrag imder

liden r januari— 31 mars. Jägmästaren i Bodens revir A. Montell uppehåller under tiden

öfverjägmästaretjänsten i Luleå distrikt och e. jägm. Hakon Stalire jägmästaretjänsten

Bodens revir.
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Bohus revir. Såsom sökande till ledigförklarade jägniästaretjänstcii i Hohus revir

hade vid ansökningatidens utgång anmält sig följande e. jägmästare

:

skogstaxatorn Lars Hårleniun, C. von Strokirch, skogsskoleföreståndaren Henrik Julius,

skogstaxatorn Gösta Englund, dikningsledaren G. Sandberg, Erik Angeldorff samt t. f. jägm.

Gustaf Svensson.

Till tjänstens återbesättande har domänstyrelsen i underdånig skrifvelse den 2 december

1909 uppfört i i:sta förslagsrummet Julius, i 2:dra Englund samt i 3:dje Hårleman med för-

ord för Julius.

Burträsk revir söktes vid ansökningstidens utgång af t. f. jägmästaren därstädes

Axel Hellström samt skogsskoleföreståndaren O. Coos. Till tjänstens återbesättande har domän-

styrelsen uppfört Coos i I;sta förslagsrummet samt Hellström i 2:dra med förord för den

sistnämnde.

Sedan öfverjägmästaren i Ölands revir af Kungl. Maj:t utnämnts till öfverjägmästare

i Euleå distrikt har K. domänstyrelsen förordnat skogstaxatorn i Smålands distrikt Arvid

Licdholm att uppehålla jägmästaretjänsten i Ölands revir intill densamma kan i vederbörlig

ordning varda återbesatt samt e. jägm. A. T. Winblad att under samma tid bestriad Lied-

holms taxatorstjänst.

Tjänstledighet ätnjutes af.

Öfverjägmästaren i Västra distriktet G. Barthelson under tiden V^
—

"/» ^ör fullgörande

af uppdrag såsom ledamot af riksdagens första kammare. Jägm. i Tivedens revir A. W.
Schmidt samt e. jägm. Ernst Jansson uppehålla under tiden Schmidt öfverjägmästarebefattningen

i Västra distriktet samt Jansson jägmästaretjänsten i Tivedens revir;

jägm. i Västbo revir A. Kopp från och med '/i
intill dess af honom begärdt afsked

kan varda beviljadt dock ej för längre tid än tre månader med förordnande för e. jägm.

Erik Helmers

;

jägm. i Gripsholms revir G. E. Markman för enskilda angelägenheter 6— 9 december

med förordnande för e. jägm. Th. Grinndahl;

föreståndaren Bjurlbrs skogsskola e. jägm, Henrik Julius för enskilda angelägenheter

under januari månad med förordnande för e. jägm. Carl Smedberg.

Under år igio förordnade:

Biträdande lägmästare.

c. Jägm. Ivar Forssbeck i Norra Jämtlands revir

K. Th. Fredholm i Västra

» V. Vendt i Härjedalens »

» E. Danielsson i Karlstads »

G. Kuylenstierna i Ombergs »

John Carlsson i Värends ^
>>

J. Lindner i Blekinge-Ahus »

Skogstaxatorer.

e. Jägm. C. Ekman i Luleå distrikt

» F. Lindberg i Skellefteå -

« R. Ekman i Umeå
» E. Lundman i Mellersta-Norrlands »

G. Englund i Gäfle—Dala
» O. Kollberg i Bergslags »

» G. A. Welander i Östra «

H. Dahlberg i Västra

A. Liedholm i Smålands »

Lars C. Härieman i Södra »

Dikningsledare.

e. Jägm. G. Sandberg i Skellefteå distrikt

D. Grufman i Umeå »

» Hj. Sylvén i Gäfle—Dala
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Öfverjägmästareassistenter.

e. lägm. F. Laestadius i Luleå distrikt

M. Carlgren : i Skellefteå

> P. Normelli i Umeå
Torsten Larsson i Mellersta-Norrland-^ »

Erik Geete. i Gäfle—Dala

Tage Aae i Bergslags

» O. Lyman i Östra »

Th. Fedeler i Västra

S. Tisell i Smålands »

» Einar Ödman i Södra »

Skyddsskogsassistenter.

e. Jägm. E. Gran å skyddsskogsomrädet
» H. Mattsson » »

« W. Fellenius » >>

» W. Lothigius •

» N. Bellander » »

Jämtlands

Koi>]iarbergs

SkogsingenjSrer

inom de delar af landet, där lag ang. enskildes skogar icke äger tillämpning,

c. Jägm. T. Grenander
C. Stenberg

X. af Zellén.

Förvaltare af sockenallmänningar.

c. Jägm. O. E. Holm af Gellivare allmänning

» N. Almlöf af Jockmocks »

r. Lindhé af Arjepluogs »

Revirassistenter.

c. Jägm. r. Bergman i Pajala osh Torneå re\ir

t J. Ortenblad i Råncträsk och Angeså »

E. von Sydow i Juckasjärvi och Gellivare »

F. Gunterberg i Tärendö och Kalix .

'> K. G. Wahlgren i Pärlälf\ens, Storbackens och Jockmocks .

» A. Berg i Råneå
» H. Stahre i Bodens »

V. Strandberg i Vargiså »

» J. Brun i Öfre Byske »

» O. Engströmer i » »

» A. Engman i Malmesjaurs

> A. Nilsson i A^^'idsjaurs -^

B. A. Hyckert i Älfsby

> T. Nettelbladt i Piteå

E. Elfvik i Jörns >-

» Hj. Bratt i > »

» G. Bolander i > v

•' Fr. Liljeberg i Norsjö »

» B. von Krusenstjema i Burträsk »

» P. Tömblom i » »

>'

J. Wallmark i Degerfors «

» H. Sjöberg i Norra Lycksele »

» M. Alm i » » »

» N. Björkman i Södra Lycksele
» P. Nicander i Asele >.

E. Dahl i > »

» E. Hammarstrand i Sorsele >-
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e. Jägm. H. Zetterberg i Stensele

E. Törngren i Vilhelmina

A. Hellström i Bjurholins

P. Ödman i »

» O. Bohlin i Anundsjö
Hj. Hägg i Fredrika

S. Hederströiii i Tåsjö

» M. Estberg i Junsele

K. Falk i Norra Jämtlands
F. Aminoff i Västra » och Härjedalens

(i. Björklund i Östra »

» R. Lindahl i Hernösands och Medelpads
» G. Jernberg i Norra Hälsinglands och ( lä^triklands

» A. Modin i Västra Hälsinglands

» G. Esseen i Särna

» n. af Wahlberg i Transtrands

» C. Phragmén i Osterdalarnas

» I. Slettengren i Klotens

» II. Stuart i Stockholms
» A. C. Lindhc i Finspångs

» B. Fornell i Kinda
fl U. Danielsson i Tjiist

» G. Fischer i Sunnerbo
» B. Aschan i Kalmar
» L. G. Hallgren i Dalslands

» K. A. Stahre i Svältornas

» K. Angeldorfl" i Bohus

lill assistent utan arfvode har torordnats

()l()ril. r,undberg inom ( )rbyh

Till extra jägmästare hafva förordnals

den '/,j 09. Sten Bohlin inom Skellefteå

» --/,, 09. Claes Löfgrcn » Mellersta-Norrlands

Meddelande från Jägmästarnes Förening.

fägmästarnes Förening har under är 1909 utbetalt i sjukhjälp till 12 medlemmar 1,900

kr. och begrafningshjälp till i medlem 200 kr. Föreningen räknade vid utgången af är

1909 ett medlemsantal af 97 st. och ägde en behållning samma dag af 18,917: 67 kr.
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Skioptikorkbilder
för föredrag i shogsvård!

För att underlätta skogsvårdsföredrags illustrerande med ljusbilder

tillhandahåller Föreningen för skogsvård efter rekvisition från dess kontor

Skioptikonbilder öfver vackra skogsbestånd, föryngringar
och skogsodlingar m, m.

Bilderna utlånas mot en afgift af 25 öre pr styck och få

behållas högst 1 månad.

För närvarande 500 bilder på lager!

FörtecKning å bilderna jämte besKrifning sändes på begäran.
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Om tiden för diametertillväxtens början hos barr=

träden och orsakerna härtill.

Af
J.

A. Amilox.

Xästan alla barrträd visa en utpräglad periodicitet i sitt lif. De i

den tempererade och kalla zonen förekommande arterna upphöra vid

vinterns annalkande med allt arbete, som omedelbart afser tillväxten

för att åter under våren eller försommaren upptaga detsamma. De fak-

torer, som orsaka vegetationsperiodens slut och början, ha i samma
trakter under tusentals år förblifvit så godt som oförändrade och arten

har generation efter generation tillpassat sig efter dem. Dessa faktorer

variera emellertid högst betydligt inom en arts stora utbredningsområde,

hvarför tidpunkterna for tillväxtarbetets nedläggande och upptagande

äfvenledes växla. Vi veta, att vegetationsperiodens längd i stort sedt

stiger med årstemperaturen. Sydtysklands tallar börja långt tidigare

och sluta mycket senare att växa än t. ex. Lapplands.

För allt arbete kräfves energi. Också träden behöfva sådan för

allt sitt arbete. Energien erhålla de hufvudsakligen genom att sönder-

dela vissa kemiska föreningar och just de, som man brukar sammanfatta

under den gemensamma benämningen »näringen». Af dessa erhålla de

också, genom att öfverföra dem i andra föreningar af varierande samman-

sättning, material till det byggnadsarbete, som trädet hvarje år utför.

Innan detta, hvars mest påtagliga resultat är stammens höjd- och

diametertillväxt, kan äga rum, är det sålunda af två orsaker nödvändigt,

att näringsämnen finnas för handen.

När våra barrträd om vären börja sin tillväxt, ha de ännu icke hunnit

bilda någon afsevärd — om ens någon — kvantitet näringsämnen, utan de

ämnen, som hufvudsakligen användas vid den tidiga tillväxten, såsom

energikälla och byggnadsmaterial, utgöras — enligt Hartigs undersök-

ningar^ — till större delen af s. k. reservnäring, somi under föregående

höst upplagrats i trädet. Xågra iakttagelser, som jag gjorde våren 1907

på ett omkring 20-årigt bestånd af Larix sibirica i Skogsinstitutets park,

styrka ofvanstående och visa dessutom, att barren så sent som den 6

juni, ehuru en för vegetationen gynnsam väderlek under en längre tid

* R. Hartig. Holz der deutschen Nadehvaklbäume. Berlin, Verlag Julius Springer 1S85.

Skogsvårds/öreningens Tidskrift igto. Fackuppsatser. U
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varit rådande, ännu ej hunnit bilda någon stärkelse. Samma datum

hade vedbildningsarbetet fortskridit ganska långt. Härpå finnas upp-

gifter i det följande. De med afseende på assimilationen undersökta

Lartx-inåiviåerna äro desamma, som längre fram omnämnas i tabellerna.

Ofvannämnda försök utfördes på så sätt, att af de späda barren

gjordes snitt, som sedan mikroskopiskt undersöktes med jodjodkalium.

Detta ämne är som bekant reagens på stärkelse.

Vid assimilationen bildas stärkelsen sekundärt. Den eller de pro-

dukter, som framgå som första resultat af barrens verksamhet, äro vissa

sockerarter, och först när dessa i barrens celler nått en viss grad af

koncentration, öfverföras de till stärkelse. Uppnås aldrig denna grad,

om t. ex. de primära produkterna bortföras snabbare än nya hinna bildas,,

uppstår aldrig stärkelse.

För att hindra borttransporten af dessa och därigenom höja kon-

centrationsgraden, afbröt jag de ledningsbanor, som föra assimilations-

produkterna från bladet in i växtkroppen — dessa ledningsbanor ligga

som bekant i de lefvande barkpartierna — genom att på ett flertal

mindre grenar aflägsna en ring af ofvannämnda partier. Härigenom

skulle, ansåg jag, en högre grad af koncentration kunna åstadkommas.

Men äfven nu kunde ingen stärkelse påvisas.

Genom dessa försök kan det dock ej anses vara tillfyllest ådaga-

lagdt, att de unga assimilationsorganen ej börjat sitt arbete, ty den

möjligheten finns alltid kvar, att grenen själf genom sin egen och barrens

tillväxt helt och hållet använder alla de näringsämnen, som till äfventyrs

bildas. Men så mycket visa de dock, att intet af de assimilations-

produkter, som under den tidigare vegetationsperioden möjligtvis bildas,

kommer vedcylindern till godo, och att denna sålunda med afseende på

tidpunkten för början af sitt tillväxtarbete ej är beroende af barrens

verksamhet utan är uteslutande hänvisad till den i densamma upplagrade

reservnäringen.

De ämnen — organiska föreningar af kol, syre och väte — ur hvilka

trädet vid vegetationstidens början vid uppbyggandet af de nya ved-

och bastpartierna skall hämta nödvändig näring, och hvilka på samma

gång skola lämna byggnadsmaterial, finnas sålunda lagrade i detsamma

och ha i själfva verket funnits där hela vintern.

Det är en samlad fond kemisk energi, som finnes uppbevarad i

dessa ämnen. Men den är bunden, och innan den kan utnyttjas, måste

den frigöras. De relativt högt sammansatta kolföreningarna måste klyfvas

i sådana af enklare sammansättning för att härigenom lösgöra en del af

den i dessa bundna energien. Detta synes ej kunna ske förrän vid en

viss temperatur; först när denna är uppnådd börja de reaktioner att för-
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siggå, genom hvilka sönderdelningen ästadkommes. och först då erhåller

trädet tillräckligt med energi för att kunna upptaga sitt tiilväxtarbete.

Oberoende af de till äfventyrs nybildade assimilationsproduktema

och därigenom af ljuset med såväl byggnadsmaterial som bunden kraft

för byggnadens uppförande lagrade i vedcylindern, väntar trädet endast

på en tillräckligt hög temperatur för att kunna frigöra denna kraft och

därigenom kunna börja det arbete, som afser diametertillväxten.

Robert Hartig omtalar i sitt arbete »Das Holz der deutschen Xadel-

\valdbäume>, att barrträden börja sin diametertillväxt i de öfre delarna

af stammen, och att det dröjer någon tid, innan densamma tager sin

början i de nedre. I samma arbete afhandlar han något orsakerna härtill.

För att något närmare utreda hithörande frågor gjorde jag våren

1907 några undersökningar.

Materialet till dessa har jag hämtat från Bjurfors kronopark vid

Krylbo station, från Tr\de s:n — omkring 2 mil non om Ystad — i

sydöstra Skåne samt frän Skogsinstitutets park.

Från det förstnämnda stället ha de tre följande tallarna erhållits.

Dessa fälldes den 27 maj.

Tall I var ett af de härskande träden i ett tämligen slutet barr-

blandsbestånd— o,s t och 0,2 g. Läget friskt. Marken bestod af uttvättadt

morängrus. Åldern var omkring So år. Höjd 18,: m. Kronan började

på 10,8 m. från marken, och dess vidd var 3,9 m. Brösthöjdsdiam.

19,0 cm.

Tall 2 var en i samma bestånd undertr\-ckt individ. Ålder omkr.

80 år. Höjd 11,5 m. Kronan började 9 m. från marken och dess vidd

var 2,1 m. Trädet hade under sista delen af sitt lif varit tr\'ckt af när-

stående kamrater och för närvarande led det starkt af beskuggning.

Tall j. En del af samma bestånd, i hvilket de föregående träden

vuxit, hade ljushuggits för omkring ji år sedan. Här togs tall 3. Ålder

85 år. Höjd 18,7 m. Kronan började 10 m. frän marken och dess vidd

var 4,1 m. Brösthöjdsdiam. 21,^ cm.

Från sydöstra Skåne erhöllos 2 tallar, hvilka fälldes den 4 juni.

Tall ^ var en af de härskande medlemmarna i ett rent, tämligen

slutet tallbestånd. Marken bestod af sand. Läget torrt. Ålder 61 är.

Höjd 16,1 m. Kronan började 8,j m. från marken. Kronvidd 4,: m.

Brösthöjdsdiam. 21,0 cm.

Tall j togs från en ljushuggen del af samma bestånd. Höjd 16,2 m.

Ålder 59 är. Kronan började vid 9,1 m. Kronvidd 3,^ m. Brösthöjds-

diam. 20,9 cm.

För att kunna följa tillväxtens gång i stammens olika delar såga-

des af denna trissor, den första vid roten, den följande vid brösthöjd.
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vid 4,3 m. och sedan på hvarannan meter. Ur hvarje sådan gjordes 4

snitt, belägna i kambialzonen och för öfrigt tagna i väderstreckens rikt-

ning. Dessa undersöktes mikroskopiskt.

Som resultat af tillväxtsarbetet framgå trakeiderna. Dessas antal i

radiär riktning, d. v. s. antalet rader af sådana, som bildats under den

nya vegetationsperioden, antog jag som kriterium på vårarbetets tidigare

eller senare påbörjande.

Ett resultat är icke blott beroende af den tid arbetet pågätt, utan

äfven af dess intensitet. Denna torde under en tidig period af vege-

tationstiden vara bra nog densamma i trädets olika delar. ^ Längre

fram är den däremot varierande. Ingen af undersökningarna har dock

gjorts så sent, att detta kunnat göra sig märkbart gällande.

Vidare skulle kunna invändas, att arbetsåtgången, d. v. s. den tid

under hvilket ett arbete med en viss intensitet pågått, icke blott är be-

roende af antalet frambragta produkter, här trakeider, utan äfven af

dessas beskaffenhet. Det är alldeles säkert, att det kräfves mera arbete

att bygga en tjockväggig än en tunnväggig cell, men då de första tra-

keiderna i hvarje årsring äro så godt som absolut lika, kan ej en sådan

invändning med skäl göras.

Endast de trakeider, som voro fullt färdigbildade och förvedade —
som reagens härpå användes saltsyra + floroglucin — ha upptagits i

tabellerna.
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Tabell utvisande väderleken.

1
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Af tabellerna framgår, att kambiels vårarbete börjar i stammens

öfre delar för att så småningom skrida nedåt. Vid en jämförelse mellan

tabellerna 4 och 5 synes det vidare, att det snabbare flyttar sig mot de

basala delarna hos den friställda tallen. Tabell 2 visar, att det hos den

i beståndet undertr\-ckta individen, knappast har börjat, dä detsamma

hos dess härskande beståndskamrater redan har åstadkommit ett relativt

högt resultat.

Trakeiderna bildas som bekant genom delning af kambialcellerna.

För denna och de processer, som stå i samband med densamma, fordras

energi, och som vi förut framhållit erhålles sådan först vid en viss

värmegrad.

Innan någon tillväxt sålunda kan äga rum, måste kambiet ha en

temperatur, som öfverstiger minimitemperaturen för dess förmåga till

celldelning.

Christ ^ har för granen visat, att tillväxten i det underjordiska

systemet börjar vid 5-— 6- C. och i de ofvanjordiska delarna vid 7^

—

10^ C. Dessa tal äro hämtade från Schweiz och torde knappast gälla

för vårt land. Här är säkerligen temperaturgränsen lägre. — För

tallen föreligga oss veterligt inga undersökningar i detta hänseeade.

Kambiet tillföres värme, dels genom den varma omgifvande luften,

dels genom den direkta insolationen. Hvilkendera af dessa faktorer som är

den mest verksamma torde vara svårt att afgöra, och behöfves ej heller i

detta fall, ty vid alla de undersökningar, som här jämföras med hvar-

andra, har luftens värmegrad varit ungefär densamma och dess värme

lika tillgängligt för alla trädets delar under det att bestrålningen varit

olika. Dock synes det mig antagligt, att på våren vid tiden för till-

växtens början den direkta insolationen är den dominerande.

Båda dessa värmekällor verka ej direkt på kambiet. Detta ligger

som bekant mellan bastet och veden och är sålunda täckt af ett mer

eller mindre tjockt bark- och bastparti.

Barken äger synnerligen liten värmeledningsförmåga. Bastet torde

ha större. Detta består af lefvande celler, till större delen fyllda af

vätska och luft. Af dessa har den förra en ledningsförmåga, som är

större än barkens, under det att den senares däremot är betydligt

mindre. Men i själfva verket spelar egenskapen af god eller dålig värme-

ledare en mindre roll. Under bojan af vegetationstiden åtföljes nämligen

den återupptagna verksamheten i bastet af strömningar i cellerna och

ett lifligt utbyte af vätska och luft mellan dessa, hvarigenom värmen

hastigt föres från cell till cell. Den olika temperaturen är också i och

Christ 4. Da.-; Pflanzenleben der Schweiz. Zurich 1 879.
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för sig i ständ att framkalla strömningar. Med ett ord kan man säga,

att de lefvande partiernas förmåga att under vegetationsperioden fort-

planta värmet är större än de dödas. Och då de senare tilltaga i tjock-

lek mot roten, under det att de förra förbli ungefär konstanta, komma
sålunda svårigheterna för kambiet att uppnå en tillräckligt hög värme-

grad att ökas, ju längre ned mot de basala delarna af stammen vi

komma.

I själfva verket veta vi genom undersökningar af Tii. Hartig^ att

innertemperaturen i de nedersta delarna af stammen hos tjockbarkiga

träd, t. ex. tall, är i vida högre grad beroende af markens än luftens

temperatur. Detta synes ganska klart, då vi känna att barkens värme-

ledningsförmåga är synnerligen liten och att densamma enl. Tyndall i

själfva vedcylindern är hos de flesta träd, däribland tall, omkring dub-

belt så stor i cellernas längdriktning som vinkelrätt mot denna, d. v. s.

radiellt. I det följande skola vi få se en annan orsak härtill.

Af tabellerna framgår, att tillväxten börjar i trädens öfre delar.

Dessa ha också det tunnaste bark- och bastpartiet. Värmet kommer

således lättare och fortare in till kambiet. Dettas temperatur kan däri-

genom tidigare nå upp till och öfverstiga den grad, som angifver minimi-

gränsen för celldelning.

Jag skall särskildt be att få påpeka tab. 3. Eftersom trädet varit

friställdt kan man antaga, att solstrålarna haft fritt tillträde till de olika

delarna af dess stam.

Hvad luftens temperatur angår, så gäller som regel under vege-

tationsperioden, att den om dagarna aftager med höjden öfver marken,

men om nätterna tvärtom stiger med densamma. Men så många lokala

förhållanden såsom markens beskaffenhet i afseende på fuktighet, färg,

vegetations- och strötäcke m. m. och terrängen spela in vid markens och

de lägre luftlagrens uppvärmning och afkylning, att det synes ganska

vågadt att från en generell sats, på hvilken så många faktorer öfva in-

flytande, sluta till temperaturen i detta bestämda fall.

Det förefaller dock troligt att markens och närliggande luftlagers

temperatur under vegetationstiden ha en större dygns-medeltemperatur

än de högre belägna, men trots detta och trots den lika insolationen

försvårar dock de basala stamdelarnas tjockare bark värmets meddelande

till kambiet. Uppåt är barken tunnare och därför når det här tidigare

den värmegrad, som tillåter celldelning och sålunda tillväxt. Att äfven

andra faktorer trots den alla ytdelar ungefär lika tillgängliga värmen

kunna verka fördröjande eller påskyndande skola vi i det följande visa.

^ R. H.\R1IG. Das Holz der ileutschen Xadehvaldbäuine, sid. 37. Berlin. Verlay Julius

Springer, 1885.
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I slutna bestånd tillför den direkta insolationen stammarnas basala

delar relativt mindre mängder värme. Solstrålarna tränga sällan, kanske

ofta icke alls genom det täta kronhvalfvet. Detta bidrager naturligtvis

ytterligare att g}-nna de högre belägna delarna framför de lägre. Dessa

få således dels en rikligare värmetillförsel och dels kunna de lättare

draga nytra af densamma.

Att den direkta insolationen har en ytterst stor betydelse visar oss

en jämförelse mellan tab. i och 2. I den första återfinnas resultaten

från ett härskande träd. I det senare från ett undertryckt. Båda ha

växt i samma bestånd och under samma klimatologiska och edaiiska

förhållanden. Men den första har i kampen för tillvaron stått starkare

och därigenom vunnit gynnsammare villkor. Genom en snabbare höjd-

tillväxt har den drifvit upp sin krona, så att denna utan hinder från

kamraternas sida kan tillgodogöra sig största möjliga mängden af det

värme, den direkta solstrålningen meddelar. Den andra däremot har

öfverflyglats af sina grannar. Deras kronor och grenar hindra sol-

strålarna att tränga ned till densamma. Dess topp och kvistar belysas

aldrig eller sällan direkt af solen. Följden visar sig i en senare på-

börjad vegetationsperiod. Xär den i beståndet härskande individen

närmast under toppen har hunnit färdigbilda 4 trakeidrader, har den

undertr}-ckta å sam.ma ställe knappast påbörjat tillväxtarbetet. Det är

dock ej alldeles uteslutet, att en hos den undertryckta individen möjligen

för handen varande brist på reservnäring åstadkommer dennas försenade

vedbildning. För att utröna huru härmed förhöll sig, undersökte jag i

januari 1909 några 20-åriga undertr>'ckta bokar — det enda träslag, som

då stod mig till buds — och fann i deras ved rikligt med stärkelsekorn,

d. v. s. reservnäring. Den 6 maj gjorde jag samma iakttagelse på två

omkring 20-åriga likaledes undertryckta gran- och lärkbuskar, båda vuxna

i Skogsinstitutets park.

Jämföres tab. i och 3. som motsvara tvenne på samma dag fällda

och i samma bestånd uppvuxna träd, af hvilka dock den, som lämnat

materialet till den sistnämnda tabellen, stått i en ljushuggen del af detta,

så framgår att föga skillnad finnes mellan resultaten af deras vårarbeten,

och att de sålunda kunde antagas ha påbörjat det på ungefär samma

gång i stammens olika delar. Visserligen har den fristående individens

vedbildning hunnit något längre nedåt hufvudaxeln, men dock ej så

långt, som man hade rätt att vänta, då man betänker att hela dess yta

far draga nytta af den värmemängd och den högre temperatur, som den

direkta belysningen medför. Ej heller finns någon afsevärd skillnad i

barkens tjocklek.
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Det är ej endast det värme, som tillföres trädet genom den varmare

luften eller insolationen, som betingar dess högre temperaturen och här

särskildt kambiets. — Det ur marken upptagna vattnet har säkerligen

en mycket stor inverkan på innertemperaturen. Hur stor kvantitet vatten

som af en tall under en vårdag upptages, ledes genom stammen och

afdunstas har jag tyvärr inga siffror på, men någon föreställning om den-

sammas storlek får man, då man vet, att pr loo gram torrsubstans af

tallbarr under en vegetationsperiod afgifves 10,372 gram vatten.

Rötternas tillväxt tager sin början, innan ännu det ofvanjordiska

systemet börjat sin. Detta möjliggöres därigenom, att deras temperatur-

gräns nedåt för tillväxt ligger lägre än det senares. En följd häraf

blir, att rötterna redan tidigt äro i stånd att upptaga betydliga kvanti-

teter vatten. Äfven om någon vidlyftigare assimilation ännu ej försiggår,

kräfves dock ansenligt med vatten för att ersätta det, som genom den

på grund af skarpare solbelysning och högre värme ökade transpirationen

bortföres.

R. Hartigs^ undersökningar visa, att tallen särskildt i splinten

höjer sin vattenhalt vid samma tid som tillväxten tager sin början. Det

är sålunda säkert, att stammen leder stora mängder vatten, då vege-

tationsarbetet upptages. Att vattnets temperatur kan vara ganska låg

och ligga betydligt under den temperaturgräns, som är utslagsgifvande,

då det gäller rötternas tillväxt, är klart, då man vet, att träden t. o. m.

under vintern afgifva och upptaga vatten. Det gäller därför att tillse,

hur varmt detta vatten är. Då temperaturen från början är lika med
de jordlagers, ur hvilka vattnet upptages, skola vi först lämna en kort

redogörelse för dessas temperaturer under vegetationsperiodens tidi-

gare del.

Den varma luften och solstrålarna kunna endast verka på markens

yta, och då jorden är en mycket dålig värmeledare blir temperatur-

skillnaden mellan dess öfre och djupare delar under en längre tid på

våren och hösten betydlig. I täta bestånd, där den direkta insolationen

ej kan verka på marken, måste dennas uppvärmning försiggå lång-

sammare, och den ofvannämnda tidsperioden bli af en större utsträckning.

Dr H. E. Hamberg" har anställt observationer öfver jordtemperaturer

på 0,5, I och 2 meters djup under träd och på fri plats i skogen. De
tal, som återgifvas här, äro medeltal af mätningar gjorda åren i8öi—84

vid Dalboda i Viksta socken af Uppsala län, Alderstugan i Lillhärads

^ Uber dic Verteilung organischen Substanz i Untfisuchungen aus dem torstbotani>clien

In-titut 7,u Mtinchen II. Verlag von Julius Springer 1SS2.

- >Skogarnas inflytande på Sverigo klimat." Stockholm 1SS5 Kungl. Boktryckeriet.
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socken af Västmanlands län och Spårhult i Lugnas socken af Skara-

borgs län.

Månad
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ligen har i det senare fallet den direkta insolationen påverkat markens

yta, men till följd af den ringa värmeledningsförmågan hos jorden har

temperaturen i de delar, från hvilka vattnet hufvudsakligen upptages,

ännu ej nått den erforderliga värmegraden. Att vårarbetet hunnit längre

nedåt stammen, fast obetydligt, har sin orsak däri, att den uppstigande

vattenströmmen hos det fristående trädet varit mindre kall och dessutom

påverkats af såväl den varma luften som utefter hela stammens längd

af den direkta solbelysningen. Hos det i bestånd växande har vattnet

varit betydligt kallare, enl. tabellen för marktemperaturen omkr. — 2°.

Insolationen har ej heller här kunnat i samma grad som hos den före-

gående tallen uppvärma detsamma.

Jämföra vi tabellerna 4 och 5, så framgår, att den fristående tallen,

den som lämnat material till tab. 5, har med sitt tillväxtarbete hunnit

ända ned till roten, den i bestånd lefvande däremot endast en bit ned-

om kronan.

Dessa båda träd ha hämtats från sydöstra Skåne och fälldes den 4

juni. Här synes den direkta insolationens påskyndande verkningar.

Marken under den fristående tallen måste vara uppvärmd så, att dess

vatten äger en temperatur, som minst är lika med minimigränsen för till-

växt, annars skulle inga trakeider kunnat bildats vid roten.

I beståndet däremot ha inga solstrålar förmått tränga ned till jord-

ytan. Den har endast påverkats af den varma luften. Följden har

blifvit, att de djupare lagren och deras vatten ännu ej ha nått en er-

forderlig hög värmegrad. Stammens basala delar äro också genom kro-

nans beskuggning undandragna den direkta solbelysningen. Värme-

mängden, som tillföres dessa delars yta, blir mindre. Först vid en höjd,

som Hgger mellan 4,3 och 6,3 m. öfver marken, kan det utifrån kommande

värmet meddela kambiet och det uppstigande vattnet en temperatur,

som tillåter och möjliggör celldelning.

Som jag förut påpekat kunna de yttre förhållandena, särskildt de

som beröra temperaturen, framkalla en tidigare eller senare vegetations-

period. Inom arterna förekomma i detta afseende talrika variationer.

Det har iakttagits att bland löfträden, t. ex. boken, vissa individer tidi-

gare än andra slå ut sina blad och sålunda troligen också tidigare börja

hela sitt vårarbete. Någon noggrannare undersökning öfver dessa träd

föreligger ej. Ej heller är det väl så alldeler säkert, att de yttre lifs-

betingelserna för dessa individer varit densamma som för stora flertalet.

Särskildt är det svårt att afgöra, om ej marken, terrängförhållanden, de
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olikheter som kunna framkallas af dem och grund- och ytvattnet ha

någon del i den tidigare inträdande vegetationen.

Bland barrträden utmärker sig i synnerhet granen genom sin stora

variation med afseende på tidpunkten för utvecklandet af de nya skotten,

hvilket särskildt gör sig märkbart i likåldriga, jämna kulturbestånd.

Detta förhållande synes ej framkalladt genom skillnad i lifsvillkor, utan

är troligen beroende på en rent individuell variation, men huruvida den

står i något sammanhang med barkens tjocklek eller ej eller enbart är

en till plasman bunden egenskap, är ovisst.

Af tallen och granen känner man och har beskrifvit en del tjock-

barkiga variationer, men om tidpunkten för början af dessas vegetations-

tid och om den tjocka barken inverkat på denna, vet man intet med

visshet. Dock förefaller det troligt, att barken fördröjt den. Några

tunnbarkiga individer synas ej vara omnämnda i litteraturen.

Däremot äga vi ett stort antal tunnbarkiga arter. Det är väl ej

alltför förmätet att anse dem som ursprungliga variationer framkallade

af de yttre förhållandena. Under tusentals generationer ha individerna

tillpassat sig efter dem, tills de slutligen framgått som arter. —
Jag antog att de arter, som öfver hela stammen ha en ungefär lika

tunn och till större delen lefvande bark, skulle tidigare börja sitt till-

växtarbete än de, som äga en tjock, mot roten tilltagande sådan, och

vidare att differensen mellan tidpunkterna för anläggandet af första tra-

keidraden under toppskottet och vid rothalsen skulle vara mindre hos

de förra än hos de senare.

Båda dessa antaganden besannades genom undersökningarna. —
Resultaten af dessa återfinnas i nedanstående tabeller.

Angående dessa bör omnämnas, att de undersökningar, som inom

de olika arterna verkställts, gälla samma individ.

Uppgifter om temperatur och nederbörd, uppmätta vid den me-

teorologiska stationen vid Experimentalfälten vid Stockholm, återfinnas

efter tabellerna.
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Datum

för under-

söknin-

gen

Höjd
Trakeidernas antal

v«

7«

o.

o

1,3

0,3

3.0

1,3

0,3

5,°

3,0

',3

0,3

5,0

3,°

0,3

5,°

3,°

1,3

0,3

Till jämförelse med dessa tunnbarkiga arter

undersöktes några med tjockare bark.

7«

1,3

0,3

3,0

1,3

0,3

3,6

3,0

1,3

0,3

6

3

1,3

0,3

4
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Neder-

börd
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tionen, marken och dess vatten — sä dock ej så afsevärdt som hos

t. ex. tallen eller granen eller hvilken som helst af de öfriga iakttagna

med tjock ytterbeklädnad försedda arterna.

Ehuru barkens tjocklek alldeles gifvet har ett stort inflytande på

det tidigare eller senare upptagandet af vedbildning, vill jag dock ej

förneka, att äfven en annan orsak här kan göra sig gällande.

Boreala trakters klimat har tvungit växterna att till värn mot vinter-

kölden utbilda vissa skyddsanordningar, t. ex. en tjock bark. Genom
denna hindras såväl köld- som värmeextremer att alltför ogynnsamt in-

verka på trädet och särskildt dess kambiala region. Men dessa an-

ordningar få ej heller vara så beskaffade, att de i för hög grad hindra

dennas uppvärmning vid början af vegetationstiden. Denna är nämligen

begränsad och det gäller för växten att draga så mycket nytta af den-

samma som möjligt. En del barrträd visa därför, då det utan allt för

stor risk kan ske, en utpräglad benägenhet ^tt pruta på barkens tjock-

lek för att på så sätt i någon mån förlänga den tid, under hvilken

kambialcellerna få nog värmeenergi för delning och vedbildning. De
tunnbarkiga arterna ha på så sätt förstått att vinna en längre vegetations-

period. Men det är att märka att dessa i allmänhet ej äro utsatta för

så låga temperaturer som de tjockbarkiga, t. ex. tallen och granen.

Dessa ha på grund af sin hemtrakts hårda vinterklimat ej kunnat minska

den skyddande barkens tjocklek, utan de ha troligen i stället sökt sänka

den temperatur, som nedåt utgör gränsen för kambiets förmåga till cell-

delning. Men om de nu tagit detta steg, så ha de i hvarje fall knap-

past vunnit samma resultat som släktingarna uppnått genom att förtunna

barken. Tabellerna visa detta. Ty ehuru barken i alla de undersökta

trädens öfre delar är så godt som lika tjock och säkerligen ungefär lika

värmeledande, framgår det dock, att de tunnbarkiga arterna under samma

yttre förhållanden äfven därstädes börjat vedbildningen mycket tidigare.

Det skulle vara en följd af den lättare uppvärmningen af såväl kambiet

som den uppstigande vattenströmmen, möjliggjord genom en förtunnad bark.

Men det bör också skarpt framhållas, att ingen af de tunnbarkiga

arterna är inhemsk i vårt land utan de ha släktled efter släktled vuxit

i nejder, hvars klimat ej är fullt öfverensstämmande med vårt. Med af-

seende på tiden för vårarbetets upptagande ha de tillpassat sig så, att

de börja detta vid den tidpunkt, som i allmänhet är gynnsammast. Och

det är ej uteslutet att denna tillpassning så trängt in i släktets lif, att den

fortfarande bestämmer ofvannämda tidpunkt, att den som en arfsegenskap

fortplantas generation efter generation, äfven om någon af dessa skulle

lefva under olika yttre förhållanden än arten i allmänhet. Det är först

ett senare led, som hinner tillpassa sig efter de nya förhållanden, bli

acklimatiseradt.
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Uppskattning af kubikinnehållet hos stående träd.

Af Tor Jonson.

»Förr innehöllo alltid virkesposterna å N. N. skog 20 ä 30 % mer,

än de uppgåfvos till, men den nye skogsförvaltaren taxerar endast 5 ä

10 % för lågt». Detta yttrande uppsnappades af undertecknad vid för-

eningens exkursion i somras. Det fälldes af en erfaren industriman,

som vid afverkningen varit i tillfälle att kontrollera den å rot gjorda

uppskattningen. Flera andra virkesköpare anförde från sin praktik lik-

nande fall af dylik otillförlitlig taxering, utan att någon därför syntes

vidare angelägen om en förbättring i uppskattningarna å salubjudet

virke. Orsaken härtill kanske ej är alltför svår att förstå, men man

torde ha vissa skäl att antaga, att säljaren af virket ej skulle ha tagit

saken lika lugnt, om han haft tillfälle att kontrollera värdet på varan.

Ser man slutligen saken från den verkställande skogstjänstemannens

synpunkt, så har denne enligt god affärsmoral att tillse det köparen af

en virkespost erhåller fullt ut det belopp, som i salubudet uppgifves,

men naturligtvis helst ingenting därutöfver. Känner taxatorn emellertid

med sig, att han ej fullt kan lita på den använda uppskattningsmetoden,

måste han taga till så pass rundligt, att han ej behöfver riskera reklama-

tioner och förstörd marknad för framtiden. Ar det slutHgen en skogs-

statstjänsteman af äldre stammen, som utför taxeringen, har han kanske

en reminiscens af ett Kungl. Maj:ts nådiga stadgande från år 1867, att

uppskattningen »hellre må utfalla för låg än tvärt om». Allt detta gör,

att vid uppskattning af ståndskog för afsalu innehållet i de flesta fall

uppges för lågt, och desto lägre ju osäkrare den använda taxationsmeto-

den är.

För köparen försvinna delvis olägenheterna af en svag uppskattnings-

metod. Om han förut köpt virke från samma skog, bör han ha kom-

mit underfund med, att man kan räkna med högre belopp än det upp-

gifna. Om han föredrar att själf uppskatta virkesposten på rot, är han

öfverlägsen på grund af sin erfarenhet från föregående uppskattningar,

som han vid afverkningen fått kontrollerade, och han kan gifva sitt an-

bud därefter. En mindre erfaren konkurrent har ingen anledning att

Skogsvårdsfcreningens Tidskrift igio. Fackuppsatser. ^
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bjuda öfver det af säljaren uppgifna värdet, och då den utsynande skogs-

tjänstemannen slutligen sällan blir i tillfälle att själf kontrollera sin upp-

skattning blir i vanligaste fall skogsägaren lidande på affären.

Det vore ju emellertid väl mycket begärdt, att virkesköparna skulle

gå i spetsen för åstadkommande af förbättring i uppskattningsmetoder,

hvilka från deras synpunkt kunna anses nöjaktiga för att ej säga för-

delaktiga. Att vänta på reformer i dessa afseenden, tills kraftiga röster

yrka därpå, torde säkert bli en lång väntan, ty de som bäst veta, göra

af ekonomiska skäl klokast i att tiga, och skogsägaren förstår ej hur nöd-

vändig reformen är.

Jag anser därför det i inledningen citerade yttrandet vara tillräckligt

skäl för att jag till tjänst för skogstjänstemän och skogsägare här fram-

lägger en del af den erfarenhet, som samlats från den mångfald jämförande

uppskattningar, hvilka företagits under öfningar med Kungl. Skogsinsti-

tutets elever.

Olika slag af uppskattning.

Då virket kommer till olika användning och betingar olika pris

alltefter olika egenskaper, så måste gifvetvis vid värdering en virkes-

post uppdelas i förhållande till lika många enheter, som det finnes olika

sortiment eller prislägen. En dylik specialuppskattning är således bero-

ende på den fluktuerande virkesmarknaden och skulle därför ha ytterst

ringa värde för ett bestånd, som ej är ämnadt till afverkning inom när-

maste tiden. För vetenskapliga och taxatoriska arbeten brukar man ju

därför vanligen uppskatta massan efter ren kubikenhet möjligen åtföljd

af en sortimentsutredning. Vid dessa uppskattningar bör man gifvetvis

följa samma princip för att få jämförbara resultat, men mot denna ford-

ran syndas många gånger. Det virke, som endast i undantagsfall har

värde, bör ej medräknas, hvarför stubbar och i Sverige nästan undan-

tagslöst äfven grenarna allmänt betraktas som affall och sålunda ej ingå

i massan. Att däremot, som vissa taxatorer göra, afdraga äfven bar-

ken, är oriktigt, ty så vida virket användes till ved, inmätes det obarkadt.

Afdrag för bark bör därför sparas till specialuppskattning och då till

sådana sortiment, som enligt praxis mätas inom barken.

Jag har velat påpeka denna skillnad i tillvägagångssätten med däraf

beroende olika resultat af uppskattningen, för att bemöta en kritik, som

under exkursionen på Skagersholm framför en af de vackraste prof

ytorna tog .sig uttryck i följande ord:

»Här står i programmet, att beståndet håller 500 kbm, men inte

får man det vid afverkningen åtminstone.» Detta är alldeles sant så
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till vida, som ingen människa kan vänta sig full massa, då timret tum-

mas inom bark i lilländan kanske på hela tum och lågkant, men att

göra afdrag för sådant lattall», som ändrar sig med aptering och pris

och endast uppskatta netto af vissa nu brukbara sortiment, har ju intet

värde å en fast profyta.

Den vid vissa andra tillfällen nödvändiga specialuppskattningen

hvilar emellertid äfven den ytterst på ren massauppskattning, ty innan

man delar, måste man veta, hvad man har att dela. Därför måste känne-

domen om trädens rätta kubikinnehåll anses som grundläggande för all

noggrann uppskattning å rot. Jag vill då här begränsa mig till att för-

söka utreda, huru långt i noggrannhet vid massauppskattning vi kunna

och böra komma med i den praktiska skogsskötseln användbara metoder.

Om massafaktorer och fel.

A det liggande trädet lämnar vanligen en kubering efter grund-

yta på midten och längd ett för praktiska ändamål nöjaktigt resultat,

i synnerhet om trädet mätes i flera sektioner. Ståndskog kan emeller-

tid ej praktiskt taget mätas på detta sätt. Dess massa bestämmes

genom uppmätning af grundytan vid brösthöjd och trädens höjd samt

genom användandet af en tredje faktor, formtalet, som visar huru myc-

ket den af de två föregående faktorerna bildade cyhndern bör reduceras

för att gifva trädets massa. Formtalet är således ej direkt mätbart,

utan är en faktor, som noggrant endast kan härledas ur den kända

massan. \'id uppskattning af det stående trädet finnes således alltid en

massafaktor, som man ej fullt känner, men kan man med kännedom om
lagarna för dess variation, och eventuellt med hjälp af ett eller annat

högre upp på stammen taget mått, komma till en så pass hög grad af

sannolikhet vid bestämningen, att resultatet i allmänhet är nöjaktigt för

praktiskt behof.

För att bättre förstå den noggrannhet, med hvilken ett stående

träd kan uppskattas, vilja vi emellertid se till hvilka fel man kan vänta

vid massafaktorernas bestämning.

Grundytan betraktas vanligen som en cirkel, hvars diameter mätes,

hvarvid fel ej äro sällsynta. Förutom rent personliga slarfifel af mätt-

tagaren, förekomma ofta felaktiga klafvar, hvar\id felet ej sällan består

i att armarna vid måttagningen genom slitning eller dålig konstruktion

ställa sig i sned vinkel mot linjalen, så att för litet mått erhålles. En

viss benägenhet finns dessutom att mäta på för lågt ställe å stammen

samt att hålla klafven snedt, hvar\'id återigen för stort mått afläses.

Detta motväges däraf att man alltid vid försäljning, men ofta äfven an-
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nars, afrundar den funna diametern till jämnt mått, men endast nedåt.

Härigenom erhålles naturligtvis ett systematiskt fel i negativ riktning.

Om man använder klasser på 2 cm., så prickas ett träd på t. ex. 11,9

cm. för 10, hvarvid diameterfelet blir 19 c/ och grundytefelet ungefär

dubbelt eller ej mindre än 38 %^. Vid mätning af ett större antal träd

blir felet vid afrundning nedåt i medeltal lika med halfva skillnaden

mellan klasserna. Vill man ha nogranna resultat, måste man antingen

ha liten klasskillnad i synnerhet för små diametrar, eller också afrunda

både uppåt och nedåt. Man har då utsikt att vid ett större antal mät-

ningar få felen tämligen utjämnade.

Höjden mätes vanligen indirekt med något slags instrument, men

torde felen här mest bero på förrättningsmannen, hvarför man knappast

kan yttra sig om deras benägenhet att gå i ensidigt positiv eller nega-

tiv riktning.

Brösthöjdsformtalet varieras dels med höjden, dels äfven inom samma
höjdklass efter ännu tämligen outredda faktorer, dock med en viss be-

nägenhet att lagbundet gruppera sig kring ett ganska konstant medel-

tal. Denna sak beröres ytterligare längre fram, men det är på grund

af ämnets outredda stadium synnerligen vanskligt att yttra sig om form-

talets sannolika variation från medeltalet för trakten. Med reservation

kan jag dock enligt egna undersökningar visa, huru sannolika formtals-

felet å MaUngsbro ligger mellan 5 % och 10 X, hvarvid dock vissa be-

ståndsformer å mitt material ha benägenhet att draga variationen i en-

sidig riktning från medeltalet.

Felbestämningen af massafaktorerna består i praktiken således van-

ligen af: dels en afrundning nedåt på diametern, hvilket vid 2 cm. klas-

ser i medeltal gör ett diameterfel på i cm. eller för diametrarna 10, 20,

30 och 40 cm. ett grundytefel af resp. 20, 10, 6,7 och 5 %', dels ett

höjdmätningsfel, hvilket möjligen kan antagas till + i meter motsva-

rande för höjderna 15, 20, 25 och 30 m. resp. + 7, 5, 4 och 3,3 %
fel, samt slutligen ett formtalsfel, hvilket genom användandet af medel-

formtal torde hgga mellan + 5 ä 10 ^ (kanske 7 %).

Vid uppskattning af ett träd till 30 cm. brösthöjd, 25 m. höjd

och medelgod form skulle man således om ofvanstående fel å massa-

faktorerna (g X h X O anses sannolika, ha utsikt att få en afrundad

massafelprocent (reduktions-) = (6,7 ±4 ± 7) % ;
max = + ^7,7 X

och min. = — 3,3 %. Vid mätning af ett enstaka träd kunna betyd-

ligt större fel uppstå, hvarför man vid fordran på noggrannhet måste

uppskatta såväl grundytan som höjden synnerligen noggrannt samt form-

talet helst med hjälp af trädets uppmätta afsmalning. Kuberas ett fler-

tal träd, ha felen i höjd och formtal stora utsikter att jämna ut sig och
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kvarstår då endast afrundningsfelet på diametern, som spelar olika roll

vid olika groflek och klasskillnad, men som från praktisk synpunkt

kanske ej är lämpligt att fullt eliminera bort, då det är en säkerhets-

åtgärd mot för hög uppskattning. Först om man är fullt säker på be-

stämningen af de öfriga faktorerna, bör grundytan genom afrundning

äfven uppåt upptagas till sitt fulla värde. Vid elliptisk genomskärning

tages lämpligast medeltalet af största och minsta diametern.

Till sist kan det ju bli fråga om, hvilken grad af felaktighet, som
kan anses tillåtlig. Detta beror gifvetvis på, för hvad ändamål upp-

skattningen göres. Vid saluvärdering får gifvetvis ej det absoluta felet

vara så stort, att summan är af större betydelse vare sig för köpare

eller säljare. Att missräkna sig på lo % vid ett köp å 100,000 kronor

torde vara ganska illa, hvaremot 20 % feluppskattning å en famn ved

spelar mindre roll i vederbörandes ekonomi. Likaså kan möjligen vid

taxering för afverkningsberäknings uppgörande tillåtas en tämligen stor

feluppskattning på ett enstaka bestånd, om blott felet kan utjämnas vid

taxering af hela skogen, men om denna ensidigt uppskattas, t. ex. 20

% för högt, och afverkningen sedan uttages efter en tabell, som ger 10

\ för lågt, så kommer virkeskapitalet att anlitas i så olämplig propor-

tion, att hushållningsplanens ändamål blir alldeles förfeladt.

En uppskattningsmetod, med hvilken man vid sådan noggrannhet,

som i praktiken bestås, ej kan undvika ensidiga och okontrollerbara

fel öfver 10 % af massan, då ett flertal träd uppskattas, torde ej annat

än i undantagsfall få anses nöjaktig, i synnerhet om man ej genom fort-

satt kubering af ännu flere träd har säkerhet för att utjämning sker. Kan
ett enskildt träds massa uppskattas med ett tillfälligt fel af högst 10 å

20 %, får metoden dock anses såsom praktiskt taget god.

Uppskattningstabeller.

För att underlätta räkningen vid massans finnande ur de uppskat-

tade massafaktorerna har man uppställt tabeller af olika typer, men alla

i första hand ordnade efter den uppmätta diametern.

Sedermera skilja de sig i två grupper, af hvilka den ena rent mate-

matiska endast ger produkten g x h x f, om alla faktorna äro kända, hvar-

emot tabellerna af den andra gruppen jämväl äro kombinerade med er-

farenhet om huru en eller båda af faktorerna höjd och formtal lättast

skola igenfinnas vid olika tillfällen på grund af andra kända funktioner.

Af hvad förut sagts, om att formtalet ej är en mätbar faktor, utan först

genom en viss erfarenhet kan tillnärmelsevis bestämmas å stående träd,
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framgår genast, att de matematiska tabellerna ej äro användbara annat

än med stöd af erfarenhet från annat håll.

Innan vi emellertid ingå på en närmare granskning af våra mest

använda tabelltyper, vill jag uppställa vissa fordringar på en god och

praktisk tabell.

i). Den bör efter mätning af diametern vid brösthöjd upptaga

massan för alla vanligen förekommande stamformer. Att medelst ta-

bell finna massan å mer eller mindre missbildade träd bör däremot in-

gen fordra.

2). Tabellen bör vara så uppställd, att vid användningen trädet en-

ligt lämnad anvisning utan för mycken tidsspillan samt på så objektiva

grunder som möjligt kan inrangeras i rätt klass för finnandet af mas-

san. Efter uppskattning eller direkt mätning af vissa mått, som ej få

vara för svårfunna, bör således trädet vara fastlåst i en \ iss klass.

3). Är klassen rätt vald efter lämnad anvistiing bör också riktig

massa erhållas inom tillåtna felgränser.

4). Anvisning bör lämnas i hvilken klass man har att finna van-

liga i naturen förekommande medeltal. Vid kubering af ett större an-

tal stammar bör ju nämligen denna klass oftast utan val komma till an-

vändning samt helst äfven tillgripas af en mindre erfaren taxator, för

hvilken klassificeringen är mindre lätt.

De tabeller, som äro publicerade för allmänt bruk hos oss, förhålla

sig med afseende på de ofvan uppställda fordringarna mycket olika,

och jag vill här nedan söka framlägga deras fel och förtjänster såsom

dessa framstått vid tabellernas användning i praktiken hufvudsakligen

vid Kungl. Skogsinstitutets praktiska öfningar. Därvid har äfven insam-

lats ett material af öfver 800 i 3 m:s sektioner kuberade träd, tagna

ur så godt som samtliga beståndstyper från den som demonstrationsskog

anvisade delen af Klotens kronopark i sydligaste delen af Kopparbergs

län. Trakten i fråga torde uppvisa stamformer, som igenfinnas å de

flesta skogstrakter i mellersta Sverige. Möjligen är ett och annat be-

stånd af ovanligt, ehuru ingalunda enastående vacker växtform. Äfven

under antagande af för materialet i sin helhet bättre medeltal än van-

ligt, så förringar ju detta ej dess värde, som pröfning å allmänna ku-

beringstabeller.

Den af äldre skogsmän i stor utsträckning använda Gelertsenska

s. k. afsmalningstabellen var af rent matematisk konstruktion. Taxatorn

hade den på personlig skicklighet och rent subjektivt omdöme beroende

uppgiften att efter mätning af diametern bedöma höjd och en på obestämdt

ställe af stammen befintlig afsmalning så beskaffad, att en stympad kon

af trädets höjd, diam. och med denna jämna afsmalning kuberad i 3
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m:s sektioner gaf samma kubikmassa som trädet. Metoden ställer som
synes ej små fordringar pä taxatorn, men då den nu väl torde få anses

som hörande till en svunnen tid, tjänar ju föga till att ingå på en ytter-

ligare granskning af densamma, utan den intresserade hänvisas till äldre

kritik af metoden såsom t. ex. till NORLIXG »En formklasstabell» (Förs.

för Skv. i Norrl. Arsskr. 1906), där äfven ytterligare litteraturanvisning

finnes. För det fåtal fall, då tabellen skulle kunna komma till lämplig

användning, förtjänar den säkerligen ej att återupplifvas.

På den s. k. Fellenii kuberingsklafve finnes grafiskt framställd

en erfarenhetstabell, som för tall och gran af olika diametrar gifver mas-

san såsom maximum, medeltal och minimum, utan att nämna något känne-

tecken för, när trädet bör hänvisas till ena eller andra klassen. För att

rätt använda en tabell af denna typ fordras det naturligtvis, att taxator

genom direkt undersökning skaffat sig kännedom om egenskaperna hos

tabellens grundlagsmaterial. I annat fall kan han ej bedöma dess lämp-

liga användning å en viss trakt. Redan denna stora fordran på taxa-

torns omdömesförmåga reducerar ju användbarheten af på så sätt upp-

ställda tabeller till sådana fall, där mindre noggrannhet anses nöjaktig,

hvarvid dock dessutom grundlagsmaterialet helst bör ha samlats på samma
trakt, där tabellen sedan skall användas.

Fördelen med tabeller af detta slag är ju deras synnerligen enkla

uppställning, hvarför de ju alltid kunna förtjäna en viss användning vid

utsyning af t. ex. husbehofsvirke, kolved samt vid andra tillfällen, då

uppskattningen ej skall ligga till grund för försäljning. Vid många hus-

hållningsplaners uppgörande sker ju också såväl kuberingen af virkes-

förrådet, som sedermera »krediteringen» vid afverkningen, efter dylika

erfarenhetsmedeltal, på stället sammandragna af material från mindre

eller större delar af skogen.

I och med det att man tillerkänner en dylik tabell användbarhet

för vissa mindre noggranna kuberingar, så kan man strängt taget ej

ställa annan fordran på densamma, än att inom dess maximum och mi-

nimum skall å respektive diametrar igenfinnas i naturen ej ovanligt före-

kommande maxima och minima. Det blir sedan taxatorns uppgift att

finna den för hvarje tillfälle riktigaste massan. En förbättring i upp-

ställningen vore dock önskvärd, nämligen att för hvarje siffra angåfves

den formhöjd (cylinderhöjd; fxh), som vid känd diameter (grundyta) del-

tager i bildandet af den i tabellen angifna massan. Genom uppskattning

af höjd och formtal är det nämligen för taxatorn lättare att bedöma,

huruvida formhöjden mest liknar tabellens max., medel, eller min., än huru

massan förhåller sig i detta fall.

Hvad speciellt Fellenii tabell angår, så har den med den åtföl-
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jande klafven fått en spridning, långt utom den trakt, där materialet

är samladt, hvilket ingalunda är att rekommendera för tabeller af detta

slag, ty sådana böra som sagdt vara lokala.

Jag har dock gjort mig mödan att pröfva den på c:a 300 tallar

och 400 granar från Klotens kronopark, hvaraf framgår, att tabellen är

mycket jämn, så till vida att träd af olika groflek kuberas med unge-

fär lika relativa noggrannhet, hvaremot pröfningsmaterialet synbarligen

är bättre än tabellens grundlagsmaterial i det de flesta träden gruppera
sig i närheten af maximum. Till upplysning för den, som möjligen

använder klafven, kan meddelas, att minimigränsen befanns fullt till-

räckligt låg, hvaremot maximum för såväl tall som gran för denna trakt

borde ligga 5 å 10 X högre än tabellens. Bästa resultatet erhölls vid

detta tillfälle, då grantabellen användes äfven för tall.

En tabell af liknande slag publicerades af jägmästare H. West-
BERG i Tidskr. f. Skogsh. år 1895 och kallades af honom för massa-

tabell. Den har sedermera användts af många generationer yngre

skogsmän, och af såväl dem som utomstående hedrats med ett ganska

stort förtroende, ehuruväl vid profkuberingar i smått felaktiga resultat

ej kunna ha uteblifvit.

Som bevis för huru stor tilltron kan vara till dylika för den oin-

vigde mera mystiska tabeller må anföras, huru en mycket framstående

skogsägare, ehuru ej direkt fackman, sägs ha proponerat, om ej den

planerade uppskattningen af hela landets virkesförråd skulle kunna bäst

och billigast ske »efter Westbergs tabell».

Då någon ingående granskning af denna vår kanske vanligaste

kuberingstabell mig veterligen ej framlagts med undantag af hvad ut-

gifvaren själf vid publicerandet samt senare i Tidskr. f. Skogsh. 1897

anför angående dess lämpligaste användning, torde en sådan, sedan

tabellen begagnats i 15 år, ej komma för tidigt.

Tabellens uppställning grundar sig på att beståndets (och de en-

skilda trädens) höjd stiger med åldern och markens godhet (bonitet,

växtlighetsgrad) samt att formtalet i stort sedt är lika för viss höjd af

samma trädslag. På grund häraf blir således formhöjden (fh. eller

antalet kubikmeter pr kvadratmeters grundyta) konstant för en viss ålder

och markbonitet, hvarför man enligt Westberg endast har att mäta

grundytan (g) och bedöma åldern och markboniteten. Sedan skulle

man med ledning af erfarenhetstal, hänförda till de tvä sista faktorerna

kunna erhålla medelformhöjden (fh) och således massan = g. h. f.

När det gäller normala bestånd, torde just ingen viktigare invänd-

ning kunna göras mot detta sätt att tillnärmelsevis bestämma medel-

höjden och därmed formtalet. Men huru ställer sig förfaringssättet i
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praktiken: Jo, för att finna den ena massabildande faktorn, höjden

(eller formhöjden), skulle på bästa sätt åldern bedömas samt dessutom

markboniteten, hvilket senare återigen tillgår så, att det å marken

växande beståndets höjd jämföres med en normaltabell angifvande van-

liga höjder vid olika åldrar och boniteter. Man har nämligen hittills

ej funnit någo bättre mätare på markens alstringsförmåga än höjdtill-

växten å det därå växande beståndet. För bedömande af trädens form-

höjd, hvilket i tabellerna införes under benämningen »växtlighetsgrad»

(här = kuberingsklass), har Westberg således uppställt en »växtlig-

hetsskala» med angifvande af vanlig höjd vid olika åldrar och mark-

boniteter, ur hvilken således äfven markbonitet och kuberingsklass kunna

erhållas om ålder och höjd äro kända.

I förbigående kan mot denna skala anmärkas, att den ej skiljer på

tall och gran, ehuru höjdtillväxten vanligen visar olika förlopp hos dessa

båda trädslag. Dessutom ligger maximigränsen för lågt, då afsevärdt

större medelhöjder ofta påträftas å våra bättre marker i mellersta Sve-

rige, för hvilka tabellen är upprättad. Anmärkningsvärdt är emellertid,

huru noggrannt höjdtillväxten å Westbergs växtlighetsgrad I följer den

afSCHWAPPACH (Die Kiefer iqo8) för tall i Tyskland funna höjdtillväxten

ä II bonitet. Tills fullständigare utredning föreligger, torde vi därför för

markbonitering kunna använda Westbergs skala, i synnerhet om den

ur ålder och höjd funna växtlighetsgraden sänkes med o,i.

För kubering af virkesförrådet skulle således enligt Westberg
grundytan mätas samt höjd (och formhöjd) bedömas med tillhjälp af

erfarenhet, ålder och markbonitet, hvilken senare återigen erhålles ur

känd beståndsålder, höjd och ytterligare erfarenhet. Man kan då med

skäl fråga: hvad ligger det för mening i att söka finna massafaktorn,

höjden, på denna omväg öfver ålder, markbonitet och erfarenhet, när

man ändock behöfver direkt mäta samma höjd för att finna de ofvan-

stående för kuberingen alldeles onödiga faktorernas sammanhang.^ Enda

rimliga förklaringen torde vara den, att taxeringen skulle företagas i

samband med upprättande af beståndsbeskrifning, för hvilken senares

del man ändock behöfde kännedom om markgodhet och ålder, hvarvid

samma växtlighetsgrad som åsättes marken, skulle användas vid val af

kuberingsklass för beståndet, då Westberg betecknar båda dessa saker

med samma namn. Detta tillvägagångssätt vore också bekvämt nog,

om ej utgifvaren själf visat (i Tidskr. för Skogsh. 1897), att den å mar-

ken satta växtlighetsgraden ej far tillämpas vid val af kuberingsklass

(»växtlighetsgrad») i den utgifna kuberingstabellen, ty för skog under

70 år skulle vid kuberingen sänkas 1—4 tiondelar mot den enligt ska-

lan funna växtlighetsgraden. Min egen erfarenhet från Klotens krono-
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park pekar ej mot sådana stora sänkningar, men däremot kan en mång-

fald exempel framdragas på att höjning är nödvändig jämväl för dylik

yngre skog. Då erfarenheten sålunda visar, att något regelbundet sam-

manhang ej kan påvisas mellan markens växtlighetsgrad och tabellens

motsvarande kuberingsklass så har ju tabellen därmed förlorat sitt egent-

liga berättigande.

I tab. I här nedan framlägges en jämförelse mellan tabellens re-

sultat vid beståndsuppskattning och enligt sektionerade profstammar

funna verkliga värden. Profytorna äro, som synes, tagna ur olika åld-

rar och beståndstyper, samt åtminstone hvad n:r 8 o. lo beträffa, spe-

ciellt utlagda för att träffa för orten typiska bestånd. De båda andra

torde få anses ha något bättre, ehuru ej enastående, växtform. Pröf-

ningen är å vissa ytor gjord endast på profstammarna, hvilka äro ut-

tagna som möjligast jämna representanter för klasser med lika stam-

antal. Medelhöjd och »växtlighetsgrad» äro bestämda för trädslaget efter

de härskande träden, således samma klass använd vid kuberingen af samt-

liga träd inom samma bestånd. Korrigeringen är för 60- och 35-åriga

bestånden gjord med 0,2 och 0,4 enligt WESTBERGS anvisning af år

1897. I den som verklig betecknade massan ingår äfven barken, hvil-

Tab. I. Jämförande beståndsuppskattning medelst fällda profstammar och

Westbergs tabell (med och utan senare anvisad korrigering för yngre skog).
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ket hädanefter alltid är fallet, där ej annat nämns. Hvarför å Malings-

bo ej hela profytornas massa lagts till grund för jämförelsen beror på,

att å desamma förekomma en del klenare stammar, hvilkas diametrar

ej igenfinnas i tabellen, och resultaten skulle sålunda ej bli jämförbara.

De af tabellen erhållna massorna kunna, som synes, ingalunda an-

ses tillfredsställande och skulle resultatet blifvit ändå sämre, om kube-

ringsklassen bestämts efter ålder och höjd för hvarje stamklass särskildt.

dä de mindre träden skulle ha kuberats efter ändå lägre klass, än hvad

som nu skett. Huru i detta fall skall förfaras, nämner utgifvaren ej vid

tabellens publicering, och olika taxatorer torde härutinnan förfara olika.

Enligt metodens grundide torde dock ej ett normalt bestånd kunna

anses ha mer än en växtlighetsgrad och kuberingsklass.

Den här i tab. I påvisade svagheten hos tabellen, att vilja taxera för

lågt, var för utgifvaren ingalunda främmande, hvarför han äfven själf efter

ett par års användning påpekar, att den funna massan snarast bör be-

traktas som endast vedmassa inom barken, men torde det åtminstone

då ej varit för Westberg klart, att så afsevärda fel kunde erhållas å

marker angränsande dem, där tabellens grundlagsmaterial samlats.

I det föregående har endast pröfvats tabellens lämplighet för be-

stånds uppskattning, men säger utgifvaren, att äfven enskilda träd af vanlig

växtform skulle kunna uppskattas med »lika godt resultat som efter något

annat (dåtida) uppskattningssätt för stående träd». Att detta påstående

år 1895 var riktigt, är troligt, ehuru jag ej med visshet kan >'ttra mig där-

om, då jag ej tillräckligt känner dåtida taxationsmetoder. Säkert är dock,

att det nu ej längre gäller samt, att en tabell af detta system aldrig kan

åstadkomma någon större (nöjaktiga noggrannhet vid kubering af enskilda

träd. Ty äfven om man för beståndet med hjälp af erfarenhet kan be-

stämma den sannolika höjden och formtalet, sä tillkommer (öv dei enski/äa

trädet en sådan mängd på höjd och formtal inverkande, och hittills så

godt som outredda faktorer, att från medeltal för formhöjden å samma

mark, ålder och diameter, svängningar af ända till 50 % ingalunda äro

uteslutna. Förutom att sålunda formhöjden för det enskilda trädet icke

kan med nöjaktig säkerhet erhållas ur medeltal, då man endast känner

ålder och markslag, så framstår här ännu mera det spörsmålet, hvarför

i stället vid kuberingen ej genast använda den bedömda höjden, som

behöfves för »växtlighetsgradens» bestämmande.

Den använda klassificeringsprincipen leder också till en sådan ab-

surditet som att, om t\å olikåldriga träd ha samma dimensioner i höjd
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och brösthöjdsdiameter, så skulle det äldre dock kuberas efter sämre

klass, detta ehuru erfarenheten tyder på att det bör ha bättre formtal

och således större massa än det yngre. Å andra sidan komma likåldriga

och lika höga, men olika grofva träd, i samma klass, ehuru det gröfre måste

anses mindre »förstklassigt» i förhållande till sin diameter. Vid klassi-

ficering efter grundyta, ålder och växtlighetsgrad erhålles därför stundom

de mest underbara kuberingsresultat, såsom närmare framgår af tab. II.

I denna föreligger resultatet af 150 undersökta tallar och 120 granar

från skilda trakter ä Malingsbo, hvarvid träden kuberats i 3 m:s sektio-

ner, i allmänhet på Yz cm. när. Hufvudsakligen ha endast sådana träd

å marken undersökts, som kunna anses vara representanter för det

kringliggande beståndet. Kubering enligt Westbergs tabell har verk-

ställts med interpolering äfven för udda klasser samt efter den »växtlig-

hetsgrad» som trädets ålder och höjd enligt »växtlighetsskalan» betin-

gade. Den angifna reduceringsprocenten visar huru mycket tabellens

resultat skulle höjas eller sänkas för att nå det genom sektionering ut-

rönta riktiga resultatet. Sektioneringen är utförd af Kungl. Skogsinsti-

tutets elever. För att förebygga misstanken, att å en del träd upp-

gifna ytterligt stora reduceringsprocenter skulle kunna bero på felkubering

å grundlagsmaterialet, bör kanske nämnas, att samma träd, kuberade efter

andra metoder, t. ex. Maass' här nedan omnämda tabeller, ej ha visat

några egendomliga resultat.

Tab. II. Stamvis utförd jämförelsekubering medelst sektionering och

Westbergs tabell.
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Fäster man sig nu endast vid de erhållna medeltalen för tall och

gran, som blott böra höjas med resp. 8,4 och 5,5 % , så kan ju detta

synas vara ett rätt vackert resultat och nära öfverensstämmande med

hvad Westberg själf funnit, ehuru något för högt för att afse endast

vedmassan, då barken i i-undt tal kan beräknas till 10 X- Vid ett mate-

rial som detta upplyser dock medeltalet i själfva verket ganska litet

om tabellens giltighet, t>' genom hopslagning af en del träd från en

mängd o/ika bestånd har man all utsikt för en utjämning af individuella

fel, under det att man vid tabellens användning i naturen vanligen

måste möta ett motsatt förhållande. Här sammanföras nämligen ofta

till en slutsumma sådana träd som uppvuxit under liknande yttre för-

hållande (samma bestånd), hvarför man har all anledning antaga, att

eventuella fel skola vara ensidiga och hjälpa till att förstora felet i en viss

riktning. (Jfr tab. I). För att bedöma tabellens giltighet för enskilda träd

måste man således undersöka, huru mycket resultatet kan variera och huru

mycket det sannolikt varierar. Detta framgår äfven af tab. II, hvarur

t. ex. ses, att högsta reduceringen skulle vara 85 % samt att i de kle-

nare stamklasserna i de flesta fall en reducering af minst 15—20 % är

nödvändig. I medeltal för tall och gran af alla groflekar är en reducering

af mer än 11 % nödvändig i 63 fall på 100. Skulle endast veden

eller c:a 90 % af hela stammen afses med uppskattningen, synes, att

man i många fall kommer att uppskatta för högt o. s. v. Korrigering

för ålder har ej gjorts, men skulle efter sådan ännu större fel uppstå

i riktning mot för lågt resultat. När man till sist betänker, att klassi-

ficeringen här är gjord efter noggrann uppskattning af ålder och höjd

(»växtlighetsgrad») å liggande stammar, men det i praktiken gäller att

snabbt och kanske delvis okulärt bedöma dessa faktorer, hvarvid ett

större eller mindre sannolikt fel måste uppstå, hvilket också blir fallet

vid grundytans mätning, så framgår med tydlighet, att det af West-

BERG föreslagna sättet att bestämma kuberingsklassen (formhöjden) vid

uppskattning af enskilda träds massa har ett ytterst ringa värde.

Detta försök att åstadkomma en objektiv klassificering torde så-

lunda helt böra släppas och klassificeringen öfverlämnas åt taxatorns

omdöme, då han efter trädets »fullmålighet» eller s. k. formförhållande

väljer lämplig klass. Tabellen skulle sålunda böra öfverflyttas i allde-

les samma klass som den förutnämda å Fellexii klafve, ren erfaren-

hetstabell, och endast liksom denna pröfvas på sitt omfång.

Denna pröfning å samma material visar, att WestbergS tabell så-

väl uppåt som i synnerhet nedåt är snäfvare än Fellenii tabell, samt

att af 300 tallar 48 % och af 400 granar 2^ % falla utanför tabellens

gränsvärden, hvarför i synnerhet för tallen en klass 20 % högre än den
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högsta är fullt motiverad. Äfven ofvanför denna gräns komme lo %
af stamantalet att ligga.

Af ofvanstående torde med all tydlighet framgå, med hvilken ringa

säkerhet eller ens sannolikhet man kan yttra sig om de ur Westbergs
tabell erhållna kuberingsresultatens riktighet och användbarhet. Säkert

är också, att den ej lämpar sig för oerfarna taxatorer; de erfarna fa

själfva draga sina slutsatser ur den förebragta utredningen. Jag vågar

dock slå vad om, att mer än en anser »sitt vana skogsmannaöga» mer

än väl ersätta eventuella brister i hans gamla kära och bekväma tabell,

hvilken ju också med stöd af lokal erfa^-enhet och skarpt omdöme
stundom kan ge användbara resultat.

Vid närmare studium af det i stort sedt homogena undersöknings-

materialet framgår, att inom nästan alla diametrar massan eller form-

höjden, som förut antydts, kan afvika 50 % eller mera från det af West-
BERG och Fellenius såsom medeltal angifna beloppet. Det är sålunda

inga små fordringar som ställas på taxatorns »skogsmannaöga», då han

för ett träd af en viss diameter skall bestämma huru långt åt sidan från

medeltalet och ofta utom tabellen han bör gå för att finna dess massa.

Det s. k medeltalet i denna tabelltyp är ej heller, som förut påpekats,

något lagbundet medeltal, till hvilket resultatet måste närma sig vid

hopräkning af flera träd i ett bestånd eller i en försäljningspost, ty van-

ligen gå samtliga träd i beståndet i hög eller låg klass, d. v. s. summan
ligger lika gärna i närheten af gränsvärdena som i midten.

Formtalstabeller.

För att undkomma de förut nämnda stora variationerna då diametern

var den enda kända massafaktorn, har man infört äfven höjden att jäm-

väl direkt uppskattas, hvarefter endast den tredje faktorn, formtalet,

skulle bli föremål för ett mera subjektivt bedömande.

Två dylika rent matematiska tabeller äro publicerade, den ena af

J. O. AF ZÉLLÉN 1893 i Fickbok för skogsmän, den andra af K. G. G.

NORLING i För:s f. Skgv. i Norrl. Årsskr. 1906 jämte en afkortad ta-

bell för bruk i skogen.

AF ZÉLLÉNS tabell är enligt hans företal upprättad »på försök» och

har man att efter mätning af diameter och höjd för kuberingen välja

ett af 4 st. angifna formtal. Förutom en del systematiska brister ge-

mensamma med NORLINGS tabell och där behandlade, finnas rena tek-

niska fel, som göra tabellen oanvändbar i praktiken. Så t. ex. uppta-

ges ej större maximihöjd för diametern 22 cm. än 16 m., då diameter-

klassen 20— 24 cm i mitt här använda material har en medelhöjd af 18
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meter; högsta formtalet för höjden 9 m. är i tabellen 0,53, då natu-

ren visar ett niedelformtal för tall med denna höjd af c:a 0,56. Då
sädana fel äro genomgående för nästan alla diametrar, torde detta vara

nog för att bevisa det ofvan gjorda påståendet.

NORLINGS tabell är i detta fall bättre uppställd, enär de vanligaste

värdena ej saknas och man har i denna tabell att välja på två till fem

olika formklasser, som äro matematiskt interpolerade med könens och

paraboloidens formtal som gränsvärden. Tabellen åtföljdes vid utgif-

ningen af en längre uppsats, däri författaren söker påvisa denna rena

matematiska tabells stora öfverlägsenhet såsom »allmängiltig i fråga

om såväl lokaler som trädslag, det senare dock endast i den mån trä-

dens former möjUggöra deras jämförelse medelst ögonmått med könen

och paraboloiden».

Ehuru jag gärna erkänner den brist på lämpliga kuberingstabeller

som rådde, då NORLIXG utgaf sin, kan jag dock ej dela författarens

åsikt om dess stora företräden som fortnklasstabell betraktad. Tvärtom

anser jag dess rena matematiska karaktär för en så stor brist, att den

i sin framlagda form endast kan betraktas som halfifärdig, och att det

drygaste arbetet återstår, nämligen att i praktiken lära sig att hitta i

densamma. Det torde tillåtas mig, att vid beviset af detta mitt påstående

endast fästa mig vid den för bruk i skogen utgifna tabellen.

I anvisningen för val af formklass står angifvet, att könen är stam-

formernas vanliga minimum och paraboloiden deras vanliga maximum''

.

Efter detta påstående torde ingen förundra sig öfver, om vederbörande

taxator drager den närmast till hands liggande slutsatsen, att medelta-

let mellan könen och paraboloiden är stamformernas vanliga medeltal,

samt vid kuberingen i normala fall använder klassen »Mm» (Medel).

Detta afser nog ej författaren med sin anvisning, ty ingen enda från

naturen hämtad, af förf. anförd, formtalsserie visar ett sådant förlopp.

Taxatorn bör sålunda använda en annan klass för de vanligaste före-

kommande stamformerna, men hvilken? Jo, val af klass skall enUgt

tabellen ske »med ledning af kronans djupgående eller efter stamfor-

mens utseende i jämförelse med en kon och en paraboloid». Den

första anvisningen upplyser ju ingenting om huru det normala trädet

bör se ut, och hvar och en, som försökt att bedöma formtalet å stående

träd, vet huru sällan det lyckas. Att till stöd för bedömandet tänka

sig en paraboloid gör ej saken klarare, då träd med denna /<?r?« aldrig

förekomma i skogen och sålunda ej kunna ge stöd åt taxatorns ögon-

mått. Ser man saken från dess rätta synpunkt, gäller det således att

utan stöd af något konkret medeltal okulärt bedöma en massa- eller

* Kurs. af mig.
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fortntalsdifferens på lo å 15 %. Hvar och en torde erkänna, att detta

är outförbart. Finge formen däremot jämföras med grannträdens eller

de i skogen vanligast förekommande formerna blir ju okulärbedömandet

genast lättare.

I uppsatsen föreslår NORLING som exempel äfven ett sätt att med
stångklafve undersöka diametern på 6 m. och jämföra denna med bröst-

höjdsdiametern och den för rotationskroppen matematiskt beräknade.

Denna metod är säkerligen god under förutsättning dock, att man af

erfarenhet känner afsmalningen i naturen, eventuellt framlagd i en stam-

kurvans ekvation. Att utan undersökning förutsätta, att träd med t. ex.

paraboloidens formtal äfven ha dess afsmalning, torde vara förhastadt.

Någon dylik hjälptabell har författaren ej heller ansett mödan lönt att

uträkna.

Endast genom profkuberingar torde man sålunda lära sig hitta i tabel-

len. Att som emellertid utgifvaren föreslår fälla »en eller annan profstam

i större bestånd» är ingalunda tillräckligt, ty det visar sig, att äfven på samma
lokal formtalen för en viss höjd variera högst oregelbundet, hvarför så-

ledes ett flertal träd af hvarje höjdklass behöfva fällas för att utleta

vanliga medeltal, hvilka dock sedan kunna gälla för en större trakt och

böra utmärkas i tabellen. Detta ganska dryga arbete måste anses abso-

lut nödvändigt före användandet af tabellen, hvilken dessförinnan endast

kan betraktas som en död stomme just på grund af sin rena matema-

tiska karaktär. Af granmaterialet från Kloten framgår, att medeltalet i

naturen här skulle följa tabellens högsta klass för träd under c:a 15 m.

höjd och 28 cm. brösthöjd, samt därefter gä i kors nedåt genom tabel-

len, dock aldrig ens så långt ned som till tabellens medelklass. Under

denna klass ligga endast c:a 15 % af samtliga granar.

Slutligen saknas ej tekniska brister hos tabellen som stomme be-

traktad, ty af pröfvade 400 granar ligga ej mindre än 24 % ofvanför

den högsta klassen, hvilket ju samtidigt jäfvar påståendet att paraboloi-

den skulle vara något vanligt maximum för stamformtalet.

Till sist kan en motiverad anmärkning göras mot den företagna

afrundningen på 1Y2 decimal när, hvarigenom alla träd under 12 cm.

och 12 m:s höjd upptagas till samma värde. Om tabellen öfverhufvud

taget är afsedd för kubering af ungskog, böra också användbara mas-

sor angifvas och ej som nu afrundas så, att naturens massor variera

50 % från det angifna värdet.

Medelformtalstabeller.

I »Handbok för skogsägare och skogsmän >, Stockholm 1900, fram-

lägger J. O. AF Zellén ^« formtalstabell af annan typ, där en medelform-
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talsserie bildar normen för massans beräkning vid förekommande höjder

och diametrar. Vid granskning af denna tabell finner man till sin för-

våning, att den ger Derbholz, d. v. s. medtager af stamvirket endast sådant,

som håller 7 cm. och däröfver, men dessutom äfven gröfre grenar af

denna minimidimension. Norling upplyser dessutom, att den är en

afskrift af tyska tabeller, utgifna af SciiWAPPACH 1898 och gällande

för tall. Dess tyska ursprung torde ej direkt utgöra hinder för dess

användning hos oss, då en af mig här nedan meddelad, från Klotens

kronopark erhållen, formtalsserie visar förvånansvärd stor likhet med
t. ex. KUNZES för tall i Tyskland. Däremot gör dess egenskap af

Derbholztabell, hvarom vid utgifvandet ingenting namnes, den alldeles

olämplig, då detta förutsätter en klassificering af virket, som hos oss

aldrig användes, hvarjämte en upplysning om dess giltighet endast för

tall också varit på sin plats, då granen vanligen har annat och högre

formtal. Af denna historik framgår, huru tabellen i praktiken bör verka,

nämligen för låga medeltal för mindre träd och för höga för större, i hvilkas

senare summa äfven en del af grenmassan ingår. Detta antagande be-

styrkes också af den undersökning jag företagit å samma material, på
hvilket Westbergs tabell pröfvats. För tall och gran i diameterklassen

10— 14 cm. erhölls i medeltal resp. 15 och ig % för lågt resultat och

för gröfsta dimensionerna för tall i % för högt, men för gran 5 %
för lågt.

I »Handbok i skogsvärdering och trävaruberäkning» afB. J. S. Ed-

holm (Stockholm 1907) framlägges en tabell af samma typ som den

föregående.

Då jag granskade denna med afseende på formtalen befanns, att

dessa stego med tilltagande diameter, hvilket antydde att något slags

gagnvirkesformtal äfven här voro använda. Detta var rätt öfverraskande

just på den grund att en särskild »timmerduglig» massa dessutom finnes

angifven och skillnaden mellan denna massa och »hela trädets kubik-

innehåll» i en särskild kolumn upptages som »icke timmerdugligt virke».

Jämför man slutligen Edholms tabell med af Zelléns, finner man, att

så godt som enda skillnaden mellan dem båda ligger i olika rubriker

samt att massans 2:dra decimal stundom varierar med en eller ett par

enheter.

Ett sådant publicerande af andras erfarenhet, som i båda dessa fall

föreligger, utan angifvande af källa och närmare omständigheter, måste

anses absolut förkastligt, i synnerhet om vederbörande drager felaktiga

slutsatser om det lånade materialets beskaffenhet.

Ehuru denna tabell således ej för våra förhållanden är tillfredstäl-

lande i någon af sina förekomstformer, torde det dock vara skäl att

Shogsv&rdsföreningens Tidskrift iqio. Fackuppsatser. F
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undersöka, huruvida systemet ej kan vara något att taga vara på. Detta

beror gifvetvis på, huru de enskilda trädens formtal varierar från det för

flertalet gällande medeltalet. I afvaktan på en utförligare utredning för

hela landet, som Skogsförsöksanstalten väl kommer att förebringa, vill

jag dock redan här visa huru variationerna te sig å det hopsamlade ma-

terialet från Kloten.

Efter grafisk interpolering lämna 400 tallar följande medelformtal:

Tall

löjd

m.
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södra och mellersta Sverige (men ej för norra). Då jag ej här fram-

lägger denna tabell, beror detta hufvudsakligen på att vi i den längre

ned omtalade, af Maass framlagda tabellen, redan ha en något liknande,

som visserligen ej fullt ersätter en medeltalstabell, men i vissa afseenden

är afgjordt bättre.

För lokalt eller mera personligt bruk anser jag dock en medelformtals-

tabell ha vissa tekniska företräden, då medelvärdena för beståndet kunde

ordnas på ett uppslag, hvarjämte lämpligen för uppskattning af enskilda

träd en' maximi- och en minimigräns bör uträknas, liggande på t. ex.

15 °o konstant afstånd från medeltalet. Om taxator sedan å medel-

serien utmärker i hans praktik för hvarje diameter vanligt förekommande

minimi-, medel- och maximihöjder, har han därmed också vanliga massor

för denna diameter angifna att användas, då större noggrannhet ej

är af nöden, hvarvid endast diametermätning behöfver företagas och

fuUmålisheten okulärt bedömas.

Maass formklasstabell.

Som meddelande t"rån Statens Skogsförsöksanstalt inflöt i denna

tidskrift år 190S en af A. Maass utarbetad kuberingstabell. däri hvarje

diameter och höjdklass på grund af trädens afsmalningsförhållanden

uppdelades i fem formklasser. Klassen bestämmes af förhållandet mel-

lan diametern på midten och den vid brösthöjd. Något mindre skarpt

gjordes bestämningen genom att jämföra diametern å 6 m. med bröst-

höjden. Då man känner hvilken god funktion midt-diametern utgör för

trädets massa — ett förhållande, som bl. a. påvisas af Maass i Tidskr.

f. Skogsh. år 1902 vid undersökning af olika kuberingsformlers pålithg-

het — har man redan goda teoretiska skäl att antaga stor skärpa i

denna klassificering. Resultatet bör visa sig \id undersökning å liggande

stammar, då klassen kan exakt bestämmas genom direkt mätning af de

båda diametrarna jämte längden.

I tab. III här nedan föreligger resultatet af profundersökningen ä

samma material som förut användts. Här\-id bör anmärkas, att klassen

valts enligt den medföljande hjälptabellen, hvarvid, då midtdiametern

tydt på att trädet legat på gränsen mellan två formklasser, ständigt

den lägre användts för kuberineen.
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III. Stamvis utförd jämförelsekubering medelst sektionering och
Maass' tabell.

Trädslag
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insättas i den nuvarande. Denna ändring bör bestå i att klass-skillnaden,

bestämd af diametern på midten, bör åtminstone för klenare skog uträknas

pä I millimeter när af denna diameter, då den nuvarande skillnaden pä 5

mm. med afrundning både uppåt och nedåt verkar villsam och i praktiken

en och annan gång ger anledning till felklassificering. Så bör enligt

tabellen ett träd, prickadt för diametrarna 30 och 20 cm., tillåta ett

hänförande till hvilkendera som helst af formklasserna o, i? eller 0,-0,

eller enligt den speciella anvisningen helst o,-. Om midtdiametern är

20
precis 20. så är dock formkvoten — = o, fe-, hvarför tvärtom klassen

30

0,05 rättast bör användas. Angifves den verkliga klass-skillnaden till

20,2 mm. utan afrundning, bör en dylik felklassificering ej kunna äga

rum.

Det återstår nu att se. huruvida man å stående träd kan genom-

föra klassificeringen och nå samma goda resultat, frånsedt höjdmätnings

felen. Då å klenare skog klassen ändras med så små variationer å

midtdiametern som ^ o ä i cm., hvilka vid 6 m. höjd inskränkas till

ändå mindre mätt, förstås, att vi med nuvarande hjälpmedel ej exakt

kunna bestämma klassen å dessa dimensioner. Afven å gröfre träd stäl-

ler sig saken ej lätt. Så t. ex. skall enligt hjälptabellen ett träd på 40

cm. och 20 m:s höjd i de olika klasserna å 6 m. från marken ha respek-

tive 30,4: 32; 32,5: 33,6 och 35,2 c:ms diameter. Vanliga stångklafs-

konstruktioner torde ej vara mäktiga, att exakt angifva så små diame-

terskillnader, som här är fråga om. hvaremot en nyuppfunnen klafve,

som väl snart torde komma i marknaden, inger förhoppning om mycket

goda resultat. Huruvida af Maass angifna diametrar å 6 meter äfven

passa för mitt hopsamlade material, hoppas jag möjligen få tillfälle be-

röra i ett annat sammanhang. Xu torde det endast böra påpekas, att

\'\ äfven med hjälp af stångklafve i vanliga fall torde få nöja oss med

att konstatera, huruvida ett stående träd bör tillhöra en midtklass eller

någon af ytterklasserna.

Jag anser det dessutom ei möta någon större svårighet att efter

någon öfning med ögonmått bedöma om trädets form är afgjordt bättre

eller sämre än medeltalet i naturen. För att kunna använda detta sätt

måste man emellertid först undersöka hvar i tabellen naturens medeltal

igenfinnes. Maass påstår själf, att formklassen 0,70 kan anses som en

god medelklass att använda vid flertalskubering. I tab. III har jag

därför kuberadt samtliga träd jämväl efter denna klass, hvarvid resul-

taten skilja sig från rätta summan med endast några få procent. Ger

man akt på de oUka dimensionsklasserna, visar det sig dock, att de

klenare dimensionerna enligt klassen o. -o kuberas i medeltal något för
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lågt och de gröfre för högt; detta här gäller oftare tallen än granen.

Då Maass visat, att diametrarna ej direkt spela någon roll härvidlag,

måste man anse den med diametern stigande medelhöjden såsom verk-

liga orsaken. Jag har därför undersökt, huru träd af olika höjder fördela

sig på olika formklasser, hvaraf resultatet föreligger i tabell IV. Här-

stammarnas i olika höjdklasser fördelning på formklasserna

0,60—0,80.

Trädslag
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bestånd röna föga inverkan af höjden. Detta här påpekade önskemål an-

ser jag dock ej inverka på tabellens lämplighet vid kubering af enskilda träd.

En annan synpunkt att beakta är också, huruvida det af Maass

använda materialet kan anses representativt för andra trakter af landet.

Synbarligen är tallen af den växtfylligare norrlandstypen, hvilket mest

framträder å de långväxta träden, hvaremot granen visar sämre form

än på Kloten och äfven säkerligen sämre än på stora trakter af mel-

lersta och södra Sverige (Danmark och Tyskland). Den närmar sig

Norrbottens typen, sådan denna framstår enligt HOLMERZ' och Örtexblads

undersökningar- Att denna granform förekommer äfven i mera välbe-

lägna delar af Norrland synesframgå äfven af Örtexblads senare under-

sökningar. För kuberingsändamål torde det dock ej vara af någon större

vikt om å vissa trakter växtfylligheten mellan de å stammen kända punk-

terna skulle afvika från typen å det af Maass bearbetade materialet, då

klassificeringen medelst midtdiametern ej tillåter större massafel. För egen

del vill jag dock anse det något för stora resultatet å den gröfre tallen

enl. tab. III såsom en följd af dess sämre fyllighet hufvudsakligen bero-

ende på större barktjocklek vid brösthöjd hos mijtt sydligare materiel

än hos tabellens grundlagsmaterial. Detta torde i så fall framgå af jäm-

förande undersökning angående afsmalningsförhållandena, hvilket emeller-

tid förtjänar sitt eget kapitel. På träd med rotutsvällningen nående

öfver brösthöjd (t. ex. gran af typen på Omberg) kan man dock utan

undersökning säkerligen antaga större fel som möjliga, än hvad som fram

gått af mitt här bearbetade material.

Af denna pröfning framgår gifvetvis dock som omdöme, att tabellen

är af synnerligen stort värde och anser jag den lika användbar för de

flesta andra af mig kända skogstrakter samt således afgjordt öfverlägsen de

förut omnämnda tabellerna, hvilka, då fråga är om större noggrannhet,^

ej kunna tillmätas på långt när samma användbarhet. Särskildt torde

böra påpekas lämpligheten att för s. k. norrlandstaxering med tabellen

undersöka profträdens massa på rot.

Beståndsuppskattning.

Maass' tabell.

Till tjänst för taxatorer, som arbeta under förhållanden liknande

Klotens (eller Bergslagens i allmänhet) samt äfven för andra, som ej äro

i tillfälle att genom undersökning själfva skaffa sig erfarenhet, vill jag

framlägga en kort sammanfattning om tabellens lämpligaste användning

vid beståndsuppskattning. Vid t. ex. vanlig linjetaxering kan det gif-

vetsvis i normala fall ej komma i fråga att uppskatta diameter, höjd,,

formklass och därur massan å hvarje träd, redan på grund af att detta
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skulle gå alltför långsamt. I stället prickas träden i diameterklasser.

I jämna bestånd, där höjden stiger med grofleken, är det sedan ej nöd-

vändigt, att för hvarje diameterklass räkna med flera olika höjder,

utan klassens medelhöjd bestämmes. Detta sker lättast med hjälp af

en grafisk höjdkurva, hvartill endast några få höjdmätningar er-

fordras i olika diameterklasser, dock med iakttagande af att ändpunkter-

nas läge är af större vikt, och i allmänhet de gröfsta stammarnas höjd

viktigare än de klenares. Höjdmätningsresultatet inlägges genast på ett

rutpapper, hvarvid en rutad »blocknotes» är fullt användbar, och ut-

jämnas sedan de olika uppgifterna med en kurva genom de säkraste

punkterna, å hvilken kan afläsas de olika diametrarnas medelhöjder.

höjd

in.
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i ett jämnt bestånd med tabellen i hand anteckna massan för hvarje

träd enligt för hvarje tillfälle vald »växtlighetgrad». Efter hvad vi förut

visat, ligger tabellidéns möjliga berättigande tvärtom just i att medel-

fornthöjden för beståytdet erhålles ur de kända faktorerna ålder och

markbonitet. I ojämna bestånd bör prickas i olika »växtlighetsgrader»

och bör den stamvisa kuberingen sparas till sådana tillfällen, då klassifi-

cering ej lämpligen kan ske.

Med hjälp af formtalet, erhållet ur erfarenheten, samt den direkt

mätta beståndsmedelhöjden och grundytan, bör emellertid ett bestånd

gifvetvis uppskattas afsevärdt säkrare än om både höjd och formtal skola

uppskattas medelst erfarenhetsmedeltal bundna af de ej alltför säkra

formhöjdsfaktorerna ålder och markbonitet. Med den formtalsserie, jag

ofvan lämnat för tall, har å Kloten mycket goda resultat erhållits på

detta sätt. Hela konsten ligger i att erhålla riktig medelhöjd, ty sedan

har man ju endast att multiplicera denna medelhöjd med det till densamma

enligt serien hörande formtalet samt med den ur de uppmätta diametrarna

och en cirkelyttabell erhållna grundytan. Vid linjetaxering tillkommer

här som alltid svårigheten att riktigt bestämma denna grundyta.

Vid ojämnare bestånd kan lämpligen grundytan summeras för smärre

diametersklasser, hvilkas medelhöjd mätes eller afläses på en upprättad

höjdkurva, då metoden dock blir föga enklare än uppskattning medelst

t. ex. Maass' tabeller. \'id ej alltför ojämna bestånd kan man däremot

finna medelhöjden för hela beståndet i en viss stamklass, nämligen hos

den diameterklass som. ligger 30 % från gröfsta ändan räknadt i klaf-

ningslistan. Denna regel som af Weise uppställts för Tyskland har å

Kloten visat sig stämma synnerligen väl. Genom att mäta höjden å

några stammar af denna beräknade diameter, bör således för vanliga

förhållanden en riktig beståndsmedelhöjd erhållas, som med sitt motsva-

rande formtal ger riktig massa å beståndet enligt formeln M = G. H. F.

Denna höjd är vanligen ej fullt lika med beståndets aritmetiska medel-

höjd, utan blir noggrannast beräknad lika med medelhöjden af den cy-

linder, som har stammarnas medelgrundyta till bas d. v. s. H = sum-

man af stammarnas cylindrar dividerad med deras summa grundyta.

Tills någon tillförlitlig formtalsserie för gran blir uppställd, torde i Bergs-

lagen den af mig här för tall framlagda kunna användas äfven för gran

om resultatet höjes med 5 %.
Då jag här förordar förutom Maass' tabell äfven denna sistnämnda

hos oss förut föga beaktade taxationsmetod, beror detta ej endast på att

jag anser den vara en förenkling och, använd vid rätta tillfällen, en förbätt-

ring af hittills brukliga, i mycket bristfälliga uppskattningsmetoder, utan

jag åsyftar därmed äfven en omändring i många öfriga vid skogsindel-
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ning brukliga förfaringssätt, såsom de praktiseras hufvudsakligen på
statens skogar i södra Sverige enligt därom utfärdade föreskrifter.

Här angifves nämligen en massa växtfaktorer såsom ålder, höjd,

växtlighets- och slutenhetsgrad samt kubikmassa, hvilka faktorer ofta

äro af synnerligen lösligt sammanhang såsom merendels direkt fram-

sprungna ur taxators personliga uppfattning utan fasta jämförelse-

punkter. Ett första viktigt steg till ett bättre anser jag vara angifvan-

det i beståndsbeskrifningen af grundytan pr hektar sådan denna förelig-

ger från taxeringen efter trädens prickning i diameterklasser. Denna
uppgift är en bättre mätare på slutenheten än den nu så att säga höf-

tade och möjliggör en massa jämförelser angående styrkan af gallringar

samt beståndets utveckling i öfrigt. Med vana att handskas med
grundytan märker också taxator ganska lätt om linjetaxeringen skulle

lämna i högre grad felaktigt resultat.

Efter exakt angifvande äfven af beståndshöjd, hvartill taxator tvingas

för att finna massan, samt efter ålderns bestämmande kan den öfriga

beskrifningen utformas på många sätt i så godt som fullt objektiv riktning,

hvilket dock ej i detta sammanhang bör bli föremål för behandling.

Användes de båda här föreslagna taxationsmetoderna jämsides på

så sätt, att i bestånd, som ej väntas komma till afverkning under de när-

maste 40 åren, uppskattningen sker genom linjetaxerad grundyta samt

mätt eller bedömd medelhöjd och medelformtal, men i mera afverknings-

bara samt i mycket ojämna bestånd genom att uppgöra en eller två

fullständiga höjdkurvor och sedermera kubera klassvis med Maass' tabell,

så ligger häri också följande stora fördelar.

Vill man förbättra ett taxeringsresultat vunnet ur medelhöjd och

medelformtal, behöfver man nämligen endast göra några ytterligare höjd-

mätningar i andra stamklasser tills höjdkurvan blir bestämd och sedan

på grundval af de förut gjorda diametermätningarna kubera med tabel-

len. Eventuelt kan ju dock klafningslistan behöfva göras säkrare genom

taxering till något högre % af arealen.

Gäller det däremot, att omedelbart eller i närmaste framtiden upp-

skatta sortimentsutbytet (»specialtaxera») i ett på detta sätt förut taxeradt

bestånd, så lämnar den upprättade höjdkurvan jämförd med klafnings-

listan i många fall tillräckligt god upplysning för bedömande af sorti-

vientsutbytet med hjälp af afsmalningstabeller. Naturligtvis fordras ju i

vissa fall fullständig stamräkning, men kan ju denna lika bra utföras af

billigare arbetskraft utan taxatorns personliga öfvervakande.

I hvad mån sådan sortimentsuppskattning nöjaktigt kan ske med

tillhjälp af tabeller utan den hittills i skogen direkt gjorda mätningen och

bedömningen, hoppas jag bli i tillfälle att beröra i annat sammanhang.
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Skogen och dess formationer i sydvästra Ryssland

(guvernementet Wolhynien).

Af EuG. Hemkerg.

Med undantag af den ryska kontinentens nordöstligaste hörn, hvarest de
sibiriska trädslagen lärk, Cembra, silfvergran (A. pic/a) samt granrasen P.

oborafa bilda själfständiga skogar eller bestånd, finnes ingen del af det ryska

riket, som i skogsgeografiskt och botaniskt hänseende erbjuder så stort intresse

som det sydvästra, intill Österrike gränsande guvernementet ^^'olhynien.

Här uppnår gran, tall, gråal, rönn, hägg och ljung sina sydgränser, me-
dan björken först uppnår densamma i det sydligt angränsande guvernementet

Podolien. Genom Wolhynien gå bokens och silfverpoppelns ostgränser, här

tillkomma en del med skogen sällskapande sydlänska buskarter och en delvis

ny markflora, medan de skogbildande trädslagens habitus, tillväxtförhållanden

och formationer äro till dels fullkomligt främmande för nordiska ögon.

Rysslands breda skogsbälte begränsas som bekant i norden af tundran

och i södern af stäppen. Samtliga skogbildande trädslag åsättas i närheten

af tundraområdena en dekadant typ, samt nedpressas i tundragränserna till

busk- eller dvärgform. Orsaken härtill är generellt sedt den till ytterlighet

förkortade vegetationstiden, samt lokalt den eviga grundisen, som endast upp-

tinar till för trädrotens verksamhet otillräckligt djup. De flesta andra träd-

slag däremot, som utvandrat till eller i närheten af stäppgränsen, förete sin

normala habitus, ehuru oftast under yppigare och snabbvuxnare former. Så-

lunda förhålla sig tall, ekarna (Q. robur och sessilifloyal, lind, lönnarna (A.

platanoides och psciiJoplatanus) , almarna (U. montana och catnpestris), annboken
samt silfver- och svartpoppeln.i Den hämsko stäppen sätter mot deras vidare

framträngande mot söder utgöres sålunda icke af förkortad vegetationstid,

utan af brist på fuktighet i de öfre jordlagren under den egentliga vegeta-

tionstiden, hvilken brist hindrar individens eller skogens föryngring på alla

torra lokaler med djupt grundvatten. Lika litet som tundragränsen, äger

stäppgränsen ett rakt förlopp. Tvärtom företer den en ständigt vinklande

linje, hvarvid skogen i fuktiga dalsänken nedtränger i stäppområdet och stäp-

pen åter i form af torra platåer och vattendelare, oftast dock af yppersta

jordbonitet, upp i skogslandet.

Tallens sydgräns sammanfaller inom större delen af landet på det inti-

maste med stäppgränsen. Alltifrån asiatiska gränstrakterna vid Orenburg äro

de, med oväsentliga afvikelser, sammanfallande, för att först i sydvästra Ryss-

Endast björken nedpressas till ett detbrmeradt halfträd, med tjock, risig bark.
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land i trakten af staden Charkow divergera. Här fortsätter stäppgränsen i

fortfarande sydvästlig riktning genom Podolien och Bessarabien till floden

Pruths nedre lopp, medan tallgränsen fortsätter nästan rakt väster ut genom
sydligaste delen af Wolhynien till galiziska gränsen. Men under det linjen

Orenburg—Charkow är en klimatologisk gräns, är linjen Charkow—Wolhy-
nien—Galizien en historisk. Det är den yppiga, påträngande löfskogsvege-

tationen, i förening med mänsklig devastering genom brandkultur och y.\a,

som småningom undanträngt tallen från dess klimatologiska gräns vid stäp-

pen, och alltjämt håller på att ytterHgare undantränga henne mot norden.

Denna nutida företeelse utgör ett analogon till tallens, alltifrån Ancylustiden

begynnande och under tidernas lopp småningom skedda utrotning genom
löfskogsinvasion och skogsbrand inom vida trakter af Sveriges sydliga pro-

vinser Skåne, Ha^and och Blekinge. Att tallen det oaktadt inom dessa pro-

vinser kunnat å mindre godartade ståndorter häfda sin tillvaro ända inemot

den historiska tiden, torde vara visst, liksom äfven att samma organism i

Wolhynien kommer att under oöfverskådlig framtid bjuda löfskogen spetsen å

för den senare ogynnsamma ståndorter såsom mager sandmo och torr krit-

mark . . .

Guvernementet Wolhynien, med en ytvidd af i rundt tal 72,000 kv.-

kilometer, består i dess norra hälft af ett lågland, som utgör en del af

de s. k. Rokitnoträsken, Europas största sumptrakt. Det är den trögflytande

floden Pripet med sina talrika biflöden, som öfversvämmat detta ofantliga

depressionsområde, som förvandlat ^3 däraf till kärr, träskängar och laguner

och endast unnat människan, kulturen och skogen en tillvaro på de låga,

sandiga åsar och platåer, som nödtorftigt höja sig öfver den vattendränkta

nivån. — På höjderna spridda, fåtaliga polska byar med kringliggande åker-

fält, högskogar af tall, snårliknande lågskogar af löfträd, ur hvilka granen,

som här befinner sig i trakterna af sin ekvatorialgräns, i enstaka stammar
höjer sig. Vida, yppiga ängar med videbosketter och otaliga höhässjor, bör-

diga dykärr med högskogskomplexer af svartal, asp och ask, milslånga kafvel-

broar mellan byarna, på de större vattenvägarna bolmande ångare, som bog-

sera med timmer, bräder, ekslipers och spannmål lastade pråmar. De komma
från Djneprs öfre och nedre floddal, passera Korolevski kanal, som förenar

Pripet med Weichsel, och bringas till Danzig, hvarifrän produkterna expor-

teras. Och där lagunerna råda: smala, labyrintartade vattenvägar mellan

formliga skogar af ända till 12' höga rörvassar, samt däremellan nate- och

näckrosöfversållade vattensamlingar, i hvilka grönrandiga grodor kväka och

på hvars yta den lilla flodsköldpaddan håller siesta. Sådan ter sig den all-

männa landskapsbilden i Wolhyniens norra hälft.

Den södra hälften åter utgör ett svagt kuperadt lågland, som småningom
höjer sig i sydlig riktning, för att i gränstrakterna mot Podolien antaga en

bergartad karaktär. Trakten hvilar dels på kambrisk formation med skiftrar,

dels på starkt snäckförande kalktuft" och dels på krita. Samtliga dessa for-

mationer träda ställvis i dagen. De täckas i allmänhet af ett mäktigt lager

ytterst finslammad sedimentär lera, med stark blandning af kalk, hvarigenom

den i torrt tillstånd äger mjöligt utseende och känsel. Öfver detta hvilar i

dagytan ett humuslager, hvars mäktighet växlar mellan i— 4'. Här och hvar,

synnerligast utmed floderna, förefinnas kvartära sandalluvioner i form af fält

och kullar, hvilka senare fordom varit flyktiga och därvid öfverlagrat lerbäddarna.
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Landet genomti\-tes af de trenne ansenliga floderna Styr, Gorin och

Slutsch, som upptaga en mängd smärre tillflöden, hvilka samtliga på 3—

4

kilometers afstånd uppdämmas till kvarndrift.

Skogen, som hufv"udsakligen äges af de stora godsen, upptager inemot

hälften af guvernementets hela areal. Om äfsen jordkulturen gjort sina stör-

sta landvinningar på de fruktbaraste jordmånema, intager dock skogen fort-

farande ofantliga områden inom desamma. Föröfrigt äger han utbredning på
medeljordama, samt nedstiger från dessa å ena sidan till sumpmarkerna och

å andra till höjderna och bergartade åsarna.

Lågmarker och försumpningar äro fa och af jämförelsevis underordnad

betydelse. De ktmna fördelas i:

. a) Angår (mader), hvilka endast förefinnas i åarnas inundationsområde

och sällan äga en bredd öfverstigande en half kilometer. De äro omkran-

sade af videbuskager.

b) Rörsump, dels uppkomna genom grunda sjöars igenväxning och dels

emanerande ur strömmamas låga strandformationer, bestå af 10— 12' hög,

tätsluten Phragmites, %-idare af Typha, Scirpiis och Aconis. De äro sommar-

tiden tillhåll för vilds\inshjordama.

cj Mossartade försumpningar, med svagt utvecklad ^Äa^///»vegetation,

förefinnas endast i små samt obetydliga områden inom sand-(resp. tall-jområ-

dena. De äro gnmda, och på }tan beklädda med maniixen tall och björk

samt gles ljung, odon, Carices, Eriophora, Andromeda, O.wcoccus, Ledtim, Po-

lytricha och Sphagnum.

dj Kärr förekomma mest i löf- och blandningsskogama, äro sällan af

större vidd, men äga dock under vårtiden ett ganska omfattande inundations-

område, som dock tmder sommaren torrlägges. Kärrets kärna (källan) uttor-

kar däremot sällan. Vegetationen omkring kärnan består af ogenomträngKga
Wdesnår, höga &irpiiszx\.er, Cirsium oleraceum af ända till 11' höjd, vattengräs.

Sparganium, umbellater, Iris, Spiraor, Impatiens, o. s. v. samt pä det uttorkade

svämområdet af svartal, annbok, Knd, sttmdom tallbestånd, lönn, alm [mon-

tana och sitberosa,) ask m. m., med i luckorna en tät, marktäckande matta

af lundartade växter hvaribland Cyperns fusciis.

Jordkulturen är högt utvecklad, g\"nnad af jordmån och klimat. Hufvud-

sädena äro hvete och sockerbetor, de senare förädlade på öf^er hela landet

fördelade smärre sockerbruk. Mera underordnade säden äro råg, kom, bo-

hvete och hirs. Tobaks- och cuciu-usplantager finnas vid hvaije by. In-

ägoma äro mot skogsgränserna omgifha af en träd- och buskgördel, hufvud-

sakligen bestående af vildfruktträd (P. malus och communisj samt snårlika

förtätningar af ^^'eichsel- och slånbuskar, h^-ilka senares frukter äro betydligt

större än nordens.

De af mig i taxatoriskt syfte undersökta skogarna lyda under de stora

domänerna Gorodistsche, Mlinova och Studjanka^ tillhörande furstliga familjen

Ljubomirski, samt grefliga familjerna Esterhazy och Chatchewitsch. Ifråga-

varande trenne domäner äro belägna i kretsarna Rovno och Dubno, hvar-

förutom undersökningarna utsträckts till kretsarna Kxemenez invid galiziska

och Starokonstantinow vid podoliska gränsen. Skogarna äro ingenstädes un-

derkastade rationell skötsel eller vård. Till judiska virkeshandlare säljes tall-

re>p. S.ooo. 9.000 och 11.000 hektar skogsmark.
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skogen parkvis samt ekskogen blädningsvis. Skogssådd eller plantering före-

kommer ej. Den ofta återkommande, rika frö- och fruktsättningen å alla

skogsträden ombesörjer skogsföryngringen. Stundom förekomma gallringar

och röjningar af underväxt i ekskogarna — dock ej för skogens, utan för

betets eller slåtterns skull. A hvarje domän finnes en »glavny Ijäsnik»

(öfverskogvaktare) med en stab af underlydande rutheniska skogvaktare, alla

käcka karlar. Och sådana behöfvas i trakter, där skogsåverkan och tjufskytte

bedrifves som handtverk och näring. Mötet i skogen mellan lagöfverträdaren

och skogvaktaren resulterar oftast i växlade studsarkulor. Föröfrigt tjänstgöra

de talrika skogvaktarna vid de höga herrskapens ofta återkommande hjort-,

vildsvins- och vargjakter.

Beträffande sammansättningen fördelas skogarna i ren barrskog, blandad

barr- och löfskog, samt ren löfskog. Barrskogen representeras endast af tallen.

Granens nuvarande sydgräns går, som ofvan anförts, genom norra Wolhy-

nien; dock tyckes hon, efter spridda, spontana pioniärer att döma, befinna

sig i fortsatt utbredning mot söder. Ända ned mot podoliska gränsen be-

finnes granen planterad vid herresätena, samt därvid uppnå betydliga dimen-

sioner. Granens nuvarande sydgräns i dessa trakter måste därför anses som
en historisk gräns.

A) Rena tallskogar.

I rena bestånd genomlöper tallen härvarande ståndorters samtliga serier,

nämligen sand-, krit- (kalk-), hed-, mull-, kän- och torfserien. Ä vida områ-

den äro de hvar för sig förhärskande, ehuru naturligtvis med öfvergångs- och

förmedlingsformer mellan hvarandra.

Sand- (ej flygsand) serien är icke fullkomligt analog med motsvarande

bildning i exempelvis Nordtyskland, hvars sandbäddar äro af betydande mäk-

tighet. I undersökningsområdet hvilar den föga djupa sanden på fruktbara

lerlager, i hvilka tallroten nedtränger. De äro därför endast torra och ofrukt-

bara på ytan,

Kritserien bildar djupa, homogena lager, är liksom sanden humusfattig

och tvingar tallen till flackrotsbildning.

Hedserien sådan den här uppträder på långsträckta åsar eller kägelfor

miga kullar, ofta på kambriska eller siluriska lager, skiljer sig i fysikaliskt

och kemiskt hänseende betydligt från samma serie i norden, hvarest han

kännetecknas af torfartad, grund råhumus (ljungjord), som endast genom stark

beskuggning (beståndsslutenhet) omvandlas till mild skogsjord. Ljungens och

vaccinéernas svaga utveckling, ståndortens rikare örtflora, samt jordmånens

höga kalkhalt modifiera härstädes bildandet af den råa hedmyllan.

Midlserien äger i norden sin analogi endast i den lagom fuktiga löfängen

samt i vissa djuplända bergslaggar, hvarest den alstrar lundfloran och ofta

gynnar de ädlare löfträden. Inom härvarande skogar äger mulljorden betyd-

ligare djup: å medelgod ståndort omkring en fot, på de bästa ända till 3 ä

4'. Detta är Rysslands bekanta »svartjord» (tschernåsjom), som inom mel-

lersta Wolhynien når sin nordvästra gräns. Stundom hvilar myllan på ler-

bäddar, hvarvid tallen erhåller pålrot, stundom på kritlager, då hon blir flack-

rotsträd, ehuru detta förhållande ingenstädes synes återverka på hennes höjd-

växt eller benägenhet till starkare grensättning.
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Kärrserien öfverensstämmer med nordens. Emedan likväl myllan är dju-

pare samt torrlägges fullkomligare under härAarande höga sommarvärme,

förete kärrseriens skogsbestånd betydligt starkare tillväxt än i norden.

Tor/serien skiljer sig föga från samma formation under högre bredd-

grader.

i) Sandserien. Tallskogen saknar underväxt. Markbetäckningen på ste-

rilaste lokaler utgöres af spridda ex. af Peltideie, GnapJioliuin, Helic/msuni.

Arctostaphylus, Jasione samt Setnpenivuin tectomm, som med sina gröna blad-

rosetter marmorerar de nakna sandfläckama. På medelgod sandjord: spridda

Hvlocomia, Viola arenaria, Aira canescens. Antennana, svag, fingerhög ljung i

enstaka exemplar, ä kullar Euphorbia cvparissias. På godartad sandjord: mat-

tor af Hvlocomia och ställvis Dicrana, rik Thytnns, något blåbär och lingon,

Bromus steiilis, Festara glauca, Frågaria elatior, Rubus saxatilis, Campatitila,

NigeUa, Eitphorbia exigiia, Aspidiiin, ställvis mattor af llnca samt låga snår

af Cvtisus biflorns.

2) Kriiserien. Underbeständ saknas. Markbetäckningen är vanligen

så gles, att den hvita, med snäckskal inmängda marken här och hvar fram-

skymtar. Förutom en del af förutnämnda växter äro för ifrågavarande tall-

skogsformation de mest karakteristiska: Antlivllis vulneraria. HelianiJiemum

vulgäre, Trifoliiim montanum, Oenot/iera, Scabiosa orhrolenca, Eri<a camca, Qi-

lamintha. Hxpencum, Sedum, Onobiychis m. fl., hvarjämte den vackra Cytisns

biflotns äfven å denna ståndort bildar stälhås snårliknande bosketter.

3) Hedserien. Underväxt saknas i fullslutna bestånd; i luckiga: spridda

svaga individ af björk, asp och rönn, samt kraftig återväxt af tall. Mark-

betäckningen utgöres företrädesvis af Hvlocomia, Dicrana och Polvtricha. svag

ljung, endast i gläntor, d:o blåbär och lingon, \-idare Blechnum, Aspidium.

Pteris, Lvropdia samt här och hvar grupper och snår af Cvtisus och Genista

iinctoria.^ A ståndortserierna i, 2 och 3 kommer tallen att oberörd af löf-

skogsvegetationen under länga tider häfda sin tillvaro. Endast å starkare

humificerade lokaler eller sådana med högt grundvatten inflytta representanter

för löfskogen samt göra tallen växtplatsen stridig. Dock i stort sedt beredas

å ifrågavarande trenne ståndortserier först efter markens starkare humifikation

och fred för de nu ofta förekommande skogseldarna, g}-nnsammare A-illkor

för löfskogens infl}-ttning på tallskogens bekostnad.

4) Mullserien. Denna intager den ojämförligt öf\"ervägande tallskogs-

arealen. A denna utomordentligt gynnsamma ståndort utvecklar sig tallen

till högsta typiska fulländning. Ren tallskog utan underväxt iakttogs ingen-

städes; ty skulle äfven skogselden under tidiga vårar med stark torka intränga

i dessa bestånd, förtära fjorårets torra gräs- och örtflora, samt döda under-

växten af löfskog, så uppskjuter denna likväl åter genom stubb- och rotskott.

Tallskogens formationer på mullserien äro följande:

a) Ren, äldre fallskog med undercäxt af sluten, ung ek, som gynnad af

tallkronomas gleshet och egen inneboende heliotropisk förmåga skjuter kraf-

tigt upp under öfverbeståndet.

Redan i medelåldriga tallskogar å denna ståndort frodas en rik vegeta-

tion af gräs och örter, hvadan befolkningen ofta rothugger löfskogsunderväx-

* Enen ^umperus\ som eljest tillhör hedserien, saknas här. Hennes sydgräns går

norr om floden Pripet.
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ten, då gräsvegetationen under längre tid blir särdeles yppig och skördas

som höslag. När slåttern ej längre är lönande öfverlämnas marken åt sitt

öde och genom förmedling af de här talrikt häckande planteringsfåglarna

:

nötskrikor, blå- och nötkråkor inflyttar eken, för att i framtiden dominera

ståndorten.

b) Ren, äldre tallskog med enbär, sluten underväxt af annbok. Denna
egendomliga tallskogsformation iakttogs flerstädes, synnerligast vid tallens

ekvatorialgräns å de från Karpaterna utgående bergsförgreningarna i trakten

af staden Kremenez. Här bildar tallen ännu rena reliktbestånd mellan den

nu förhärskande löfskogen af ek, lind och annbok. I några af dessa tall-

skogar befanns tallen och annboken likåldriga (8o-åriga), hvarvid annboken
likväl endast nådde upp till tallens nedre kronförgrening. Det fullslutna

underbeståndet hade afkvistat tallarna, hvilka stodo raka och rena som
pelare.

Annbokens rika, nästan årligen återkommande fruktifikation hade i för-

ening med agentierna djurvärld, vind- och snödrift gynnat annbokens rika

invandring bland tallåterväxlen.

c) Ren, äldre tallskog med nndervä.xt af enbär hassel. Formationen har

samma uppkomstsätt som föreg. litt. a. De verksammaste spridningsagenti-

erna för underskogen äro de här ytterst talrikt förekommande ekorrarna,

sekunderade af Myoxus glis och avellanarius samt representanter för släktena

Mus och Arvicola.

d) Ren, medelålders och äldre tallskog med snårlik Jindervä.xt af buskarter.

När tallskogen å denna ståndort inträdt i medelåldern, inflyttar underväxten,

som under tidens lopp ofta sammansluter sig till nästan ogenomträngliga snår.

De viktigaste representanterna för denna underväxt äro Evonymus vemicosus

(ända till 15' höjd och 5" br.-höjd) och europocus, Cornus sanguinea, som stun-

dom uppnår 20' höjd med 6" brösth. -diameter, Sambnciis nigra, Cratosgus,

hassel, höga, rankande arter af släktet Ridnis, Lonicera, vildapel och — päron,

fågelkörs, svaga stammar af rönn och hägg, Viburnnm lantana, i gläntor Rosa;

och Daplwe, högt upp i tallkronorna slingrande Hedera, i skogsgränser och

ljusningar nafverlönn samt snår af weichsel, slån, Genista, Cvtisus, Erica caniea

och klängande vildhumle. — Härtill komma spridda representanter för löf-

träden, såsom ek, alm, lind, silfverpoppel och lönnarna, annbok. sälg, samt

sällsynt bok, hvilka småningom höja sig öfver buskvegetationen, för att i en

framtid behärska ståndorten.

Inom föregående fyra tallskogsformationer är markfloran tämligen lik-

artad och mer eller mindre utprägladt lundartad. Den för medelfuktiga lägen

mest karakteristiska markfloran är: mattor af Hylocomia, vida mattor af Vinca

ma/or oc\i minor, Vicia piciformis, Lathytus sylvatica, Fragaria, Pvrohe, Melampyra,

Menthif, Potcntilla fragariastrum, Glechoma, Gera?iia, Prunella, Agrimonia, en-

staka blåbär, sällan lingon, Betotiica, Sanicula, Asarum europcenm, Cynanchum,

Digitalis, Scilla, Aspidinm, Lycopodinm. A fuktigare, mera lundartade lägen:

Corvdalis, Tnlipa, Dentaria, Aconitmn napellus, Oxalis, Orchis (flera arter), Atic-

monerria, Adoxa, Paris, Convallaricp, Aquilegia, Circcea, Mercurialis, Thalictrum,

Asperula, Galeobdolon, lundgräs, Majanthenum, Phcpgopteris jämte ställvis före-

kommande mattor af Hylocomia och Dicrana. Vid bäckar och källflöden dess-

utom Malachium, Struthiopteris och Arnm maculatnm.
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5) Kärrserien. Att tallen äfven på denna serie förmår bilda slutna,

växtliga bestånd har sin orsak i det under våren och sommaren rådande torra

och varma klimatet, som medgifver kärrmarkens uttorkning med däraf följande

ohindrad luftcirkulation för trädroten.

I denna, liksom föregående jordmånsserie, inflyttar löfskogsunderväxt

redan vid tallbeståndets inträdande i medelåldern och ökar sig i den mån
beståndet blifver äldre och glesare. Underbeståndets vanligaste växter äro:

Salices, Jlburmim opiilus. Lonicera pcnclyvienutn, Rhamnus frangnia och cathar-

tica, Ribes nigrum. Lednin. Solaniim dulramara, Sanibucns ebii/iis. Markfloran

är identisk med föregående formations fuktigare lundflora, hvartill komma
Trientalis, Cyperns fnstus, E<]uisetnm liyemalc, samt en del höga kärrälskande

graminéer, carices och junci.

Äfven i tallens kärrbestånd invandra småningom löfträden, representerade

af ek, svart- och silfverpoppel, asp, ask, sälg och al, föga lind, men ofta

växtlig annbok.

6) Torfserien. I glesa, hälft nödvuxna bestånd förekommer tallen, ofta

något björkblandad, å denna ståndort. Bristen på mineralämnen, öfverflö-

dande humussyror och genom vattnet hindradt lufttillträde till trädroten äro

här som i norden grundorsakerna till tallens dekadanta habitus.

Att tallskogens framtidsöde är besegladt på mull- och kärrseriens stånd-

orter torde vara alldeles visst. Här försiggår en omfattande vegetationsväx-

ling till löfskogens fromma. Tallen undantränges långsamt men säkert, till-

följd af i striden underlägsna skyddsegenskaper. Löfskogens invasion i tall-

skogen är dock en långsamt skeende process och tallens fullkomliga utträng-

ning från ståndorten en sekelföreteelse. Det småningom invandrade under-

beståndet, jämte löfskogens pioniärer, skyddar visserligen marken mot uttork-

ning och befordrar genom sitt rika löfaftall tallöfverbeståndets starka tillväxt.

Men samma underbestånd hindrar nästan fullkomligt tallåterväxtens fortkomst.

Väl händer att å smärre luckor en eller annan tallplanta förmår uppspira

och med kraftig växt höja sig öfver underväxten. Sådana stammar komma
likväl endast att blifva fyllnadsorganismer i den framtida löfskogen.

Så skall tallen steg för steg å dessa ståndorter undanträngas af löfsko-

gen mot norden, ända till dess jordmänsförhållanden och klimatologiska gräns-

värden samtidigt försvaga angriparna och skänka tallen tillräcklig motstånds-

kraft mot dessa.

Tallens successiva undanträngning af löfskogen inom sydvästra Ryssland

är således ett nutida upprepande af den under Ancylus- och Littorinatiden

försiggångna stora löfskogsinvasionen inom större delen af nordvästra Europa,

Danmark och sydligaste delen af Sverige.

Beträffande tallskogens växtlighetsförhållanden lämnas i det följande en

kortfattad resumé! De olika ståndortseriernas bonitetsförhållanden äro alla,

med undantag af torfserien, af beskaftenhet att frambringa växtliga tallbestånd.

1 )en förefintliga graduationen mellan serierna trycker sin stämpel på tallens

höjder, men ingalunda på hennes diametralväxt. De sämsta ståndorterna äro

den jämförelsevis humusfattiga kritseriens, hvilka likväl frambringa stammar,

vid brösthöjd mätande 50 cm. Bättre än den förra är sandseriens, som ofta

företer gamla moderstammar med Ö5 cm. br.-höjddiameter. Hedserien öfver-

träftar den föregående i godhet. A dennas ståndorter har jag uppmätt öfver-

ståndare med br.-höjddiameter uppgående till 75 cm. Kärrserien frambringar

Skogsi'årdsf'öreningens Tidskri/t igio. Fackupp?atser. ^^
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äfven kollossala talldimensioner, som stundom fem fot från marken innehafva

en groflek af 90 cm. Inom mullseriens bästa ståndorter var icke ovanligt

att finna enstaka öfverståndare med en br.-höjddiameter, uppgående ända till

105 cm.

Vid specialmätningar i och för försäljning af ståndskog i afverknings-

bara bestånd uttogos ett antal profstammar från hvar och en af de olika

seriernas ståndorter. Medeltalet af dessa profstammar visar tallens höjdväxt-

och formförhållanden för de olika ståndortsserierna:

Kritseriens ståndorter.

Höjd fr. marken. Diaiiictcr

1,5 m 40 cm.

4,5 " 37 >

7,4 » 34 »

10,4 » 31 '

13,3 " 27 »

16,3 » 24 »

19,3 >' 19 '

22,3 » ; 12 v

Trädets totalhöjd 26 meter, dess ålder 100 år.

Kronans början.

Sandseriens ståndorter. Hedseriens ståndorter.

Höjd fr. marken. Diameter. Höjd fr. marken. Diameter

.

1,5 m.

4,5 »

7,4 "

10,4 »

13,3 »

16,3 >

19,3 »

22,3 •

46 cm.

41 >>

38
36

33
28
22

18

1,5 m.

4,5
»

7,4 "

10,4 »

Kronans början 13,3 »

16,3 »

19,3 »

22,3 ),

25,. »

Trädets totalhöjd 28 meter och ålder

115 år.

48 cm.

44 »

42 »

40 >.

37 '

33
28

22

15

Kronans början.

Stammens totalhöjd 33 meter och ålde

140 är.

Kärrseriens ståndorter. Mullseriens ståndorter.

Höj'd fr. marken. Diameter. Höjd fr. marken.

1,5 ni-

4,5 »

7,4 »

10,4 »

13,3 »

16,3 »

19,3 »

22,3 "

25,2 >,

28,2 »

33 cm
29 «

28 »

27 >,

26 >,

25 >,

23 >,

21 »

18 »

15 »

1,5 m.

4,5

7,4

10,4

13,3

16,3

Svag kronbörjan 19,3

22,3

Egentliga kro- 25,2

nans början 28,2

43 cm.

42 »

41 ,-

39 "

38 »

37 >'

33
30
27
22

Svag början till krona.

Egenligal<ronans bör-

jan.

Totala trädhöjden 35 meter. Ålder 90 år. Totala stamhöjden 37 meter och åldern IIO år.

Af föregående synes, att tallen i dessa trakter äger högst betydlig höjd-

och masstillväxt inom relativt kort tillväxttid. En egendomlighet är äfven

hennes förmåga att vid högre ålder bibehålla fullkomligaste beståndsslutenhet.
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Hennes höjdväxt fortgår med utpräglade toppskott till inemot hundra års

ålder, hvadan äfven assimilationsorganen, trots stamrensningen, bibehålla sig

oförminskade. Tallen anses här icke vara mogen för afverkning, förrän hon
uppnått 100 års ålder, då hon generellt sedt äger en brösthöjdsdiameter af om-
kring 45 cm. (= 17— 18 eng. tum). Taxationerna för slutafverkning af loo-

åriga tallbestånd gåfvo vid handen, att medeltillväxten (oberäknadt förafverk-

ningar och torkningsprocent) uppgått på sand-, krit- och hedserien till 5 och

på kärr- och muUserien till 6 kubikmeter pr är och hektar.

B) Blandade skogar af löfträd och tall.

Ekarna (pedunculata och underordnadt sessiliflora) utgöra hufvudmassan

af de egentliga blandskogarna, i hvilka tallen endast ingår med ungefär 10,

högst 20 %, hvarjämte de öfriga löfträden utgöra fyllnadsorganismer. Bland-

skogen har uppstått på tallskogens gamla ståndorter, hvarför de nu förefint-

liga tallarna måste betraktas som relikter, utan möjlighet till reproduktion i

löfskogens dunkel.

Blandskogar af ek och tall i lika blandning, men utan nämnvärd in-

sprängning af de öfriga löfträden förekomma däremot å betydliga områden.

Under de äldre och yngre polska frihetskrigen antände ryssarna stora

tallskogsområden, hvari insurgenterna hade sitt tillhåll. Från enstaka af elden

skonade tallar samt angränsande ekskogar skedde samtidig fröspridning öfver

de eldsköflade trakterna. Häraf uppkommo dessa nu åldriga och medelålders

blandskogar, som å lämplig jordmån ådagalägga fördelarna af denna bestånds-

blandning. Ek och tall drifva hvarandra ömsesidigt i höjden under samtidig

afkvistning. I dessa tallblandade skogar produceras de väldiga ekbjälkar,

som skeppas ut från hamnarna Danzig, Königsberg och Odessa.

I de egentliga blandskogarna ingå som fyllnad eller gruppbildande samt-

liga öfriga löfträden, hvilka beträffande utrymmet tyckas forma och ömsesidigt

ackomodera sig. Tillväxtvillkoren gynnas i hög grad genom den rika under-

växten och markfloran, som bibehåller markens fuktighet oförminskad. Också
gif\a blandskogarna den högsta jordräntan i form af tillväxt. Uppskattade

omkring 1 00-åriga bestånd för slutafverkning å medelgod mulljord visade en

medeltillväxt pr år och hektar af 7,5 kubikmeter; i med popplarna och al

starkare blandade bestånd ända till 8 kubikmeter.

Beträffande de öfriga biandträdens tillväxt och bevuxenhetsförhållanden

lämnas följande öfversikt, hvarvid alla mått gälla brösthöjdsdiameter.

Boken förekommer endast i spridda individ eller pioniärer för en från

väster (Galizien) kommande invandring.

Björk (öfvervägande verrucosa, men äf\en i områdets norra del något odo-

rata). Trädslaget bildar ingenstädes bestånd, utan förekommer mest såsom

oväsentligt biandträd i löfskogarna, stundom insprängd i tallskogen, eller gar-

nerande de små torfartade försumpningarna. I norra delen uppnår hon ännu

en diameter af 60 cm. men förkrymper mot söder, så att hon i nedpressad

gestalt, med sabelformig vä.xt och skrofiig stam med knappt skönjbar hvit epi-

dermis, uppträder i Wolhyniens södra gränstrakter.

Gråalen förekommer i områdets norra del på hedserien. I spridda, svaga

exemplar uppträder hon här vid sin ekvatorialgräns.
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Srartalen ingår som biandträd i löf- och tallskogen på de bättre jord-

arterna samt bildar å kärrseriens ståndorter själfständiga bestånd med höga^

kvistrena och pelarliknande stammar af ofta betydliga dimensioner. De gröfsta

uppmätta stammarna ägde en diameter af 84 cm.^

Annboken ingår som fyllnadsträd i såväl tall- som den öfriga löfskogen.

Men då hon jämväl bildar verkliga skogar, skildras hon närmare i det föl-

jande.

Almarna (montana och campestris) förekomma spridda i löfskogarna på

humusrika ståndorter. Arten campestris öfvergår ofta till formen suberosa,

med stark korkbildning äfven på yngre stammar.

Båda arterna uppnå betydliga dimensioner. Af arten montana har jag

funnit de gröfsta äga en diameter af i6g cm.

Svkomorlönn förekommer sällsynt insprängd i löfskogen.

Spetslönn uppträder som allmänt fyllnadsträd, hufvudsakligen i eksko-

garna. Stamformen är rak och vedfyllig med betydlig höjdväxt. Mera sällan

förekommer hon i små, rena lundartade bestånd, de gröfsta med brösthöjds-

diametrar varierande mellan 60—76 cm.

Lind allmän såväl i barr- som löfskogen. Bildar smärre själfständiga

bestånd. Sällan synes en rak lindstam, oftast äro de vresvuxna och korta,

stundom oformligt grofva. Kronan lågsatt och skärmformigt utbredande sig

öfver en vid yta. Stamdiametern uppgick ofta till 193 cm.

Ask ingår sporadiskt och med svaga stammar bland skogsbestånden på

kärrseriens ståndorter. Är i dessa trakter ett oväsentligt skogsträd.

Asp. I ungdomen visar hon en afgjord fallenhet för vågformig stamväxt,,

hvarigenom få stammar äro fullt raka. Ofta förekommer aspen i undertryckt

tillstånd såsom underväxt i ek- och tallbestånd. Men då marken är humös.

och fuktig, uppskjuter hon i cylindriska, ehuru alltid något vågformigt bildade

stammar, som i höjdväxt täfla med den resliga tallskogen, samt sätter en liten

krona i toppen på en fullkomligt grenfri stam, med så glatt bark och ljus

färgton, att den påfallande liknar silfverpoppelns.

Aspen är här ett underordnadt skogsträd, som ej äger nämnvärd ekono-

misk betydelse. Dimensionerna ofta betydliga. De uppmätta gröfsta indivi-

den höllo vid brösthöjd 73 cm.

Svartpoppeln förekommer endast insprängd i fuktiga, humusrika kärrbe-

stånd, i gränserna af ängar o. s. v. Är som skogsträd oväsentligt samt upp-

når ofta enorm höjd och kolossala dimensioner. Jag har uppmätt sådana

stammar, som vid brösthöjd höllo 210 cm.

Silfverpoppeln förekommer enstaka insprängd i ek- och blandskogarna,

eller bilda grupper vid skogsgränserna, där hon med sin ljusa krona bildar

en behaglig kontrast mot den öfriga löfskogens mörkare belöfning.

Hon utväxer till grofva stammar af högst 90 cm. diameter.

Af mindre viktiga fyllnadsträd må framhållas rönn, den enda här före-

fintliga Sorbusarten, förekommer allmänt i skogarna, men endast i svaga ex.

af högst 4,5 m. höjd och 12 cm. diameter. Egendomligt är att trädet frukti-

fierar rikt redan som starkt förgrenad telning af 1,5 å 2 cm. höjd. Här

^ Svartalen skattas i hela Sydryssland högt som bränsle, hvarför den äfven utgör

hufvudmassan af de ofandigt stora vedtransporter, som från det skogrika Wolhynien årligen

utföras till de sydliga stäppområdena. Alen förarbetas äfven i stor skala till möbler.
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upprepar trädet samma företeelse som i närheten af tundragränsen. Men så

befinner sig arten äf\en härstädes vid en klimatisk gräns, ehuru en sydlig.

Videna spela i hela trakten en underordnad roll. Salix alba och fragilis

förekomma spontana i skogarna vid bäckstränder och källdrag.

Sälgen är ett allmänt fyllnadsträd, med enahanda växtsätt och typ som
i norden. Hon är här det enda skogsträd, på hvilket lafvar växa.

De vilda fruktträden fPyriis communis och Malus) ingå i stor myckenhet

som fyllnadsträd i skogarna och buskmarkerna samt spela en viktig roll i

landtbefolkningens ekonomi. Dessa vilda fruktträd behandlas med stor pietet,

hvarför de sällan fällas och därför småningom genom fåglar, vidsvin och

hjortar än ytterligare spridas. När skog eller buskmark röjes till åker, så

skonas därvid sorgfälligt de vilda fruktträden, hvilka sedan kvarstå spridda i

åkrarna. Därför likna böndernas inägor på afständ snarare parker än sädes-

fält. I dessa fruktträdskronor hålla löfgrodorna sin öronbedöfvande afton-

konsert. Frukten, väl mogen, är smaklig och af densamma bereder befolk-

ningen stora kvantiteter cider och marmelad.

I detta sammanhang må nämnas en vedartad organism, som hvarhelst

han uppträder tilldrager sig skogsmannens och botanistens uppmärksamhet.

Denne är misteln, hvilken litet hvarstädes finnes spridd i ^^'olh^•niens löfsko-

gar, men lokalt uppträder i förvånande myckenhet. Jag har antecknat dess

massvisa förekomst på björk, lind och svartpoppel, stundom så ymnigt, att

trädkronorna vintertiden tycktes belöfvade och helt grönskande. Vidare, ehuru

mera sällan, på spetslönn, svartal, annbok, vilda fruktträden och Salix fra-

gilis, men \-tterst sällan på ek. Sällan växer parasiten pä stammen eller å

de gröfre grenarna, utan vanligen på yttre hälften af desamma, äfven de

jämförelsevis klena. Stundom borttorkar och afbrytes därvid yttre grenhalfvan,

då parasiten kommer att afsluta grenen. Vid parasitens fästpunkt utväxer

därvid grenspetsen till en knölaktig ausvällning.

Mistelns spridning sker hufvudsakligen på endozoisk väg genom fågel-

världen (trastarna), hvarvid spridningen sker från ett träd till ett annat, eller

från ett lägre grenskikt till ett högre. ^ Men parasiten äger äfven en själf-

spridningsförmåga, utan yttre agentiers medverkan, därigenom att de mogna
bärens sega pulpa med inbäddade frön sänker sig i länga, ytterst fina strän-

gar, för att slutligen låta fröna hamna på någon lägre belägen gren, där

desamma, kvarhållna af det viscinösa ämnet, slutligen komma till groning.

På denna väg sker således spridningen från ett högre grenskikt till ett lägre.

C) Rena löfskogar.

Af löfträden är endast eken i mer eller mindre rena bestånd samt å

större områden det skogbildande trädslaget. I underordnad grad bildar äfven

annboken så pass stora bestånd, att dessa kunna erhålla benämningen skog.

Ekskogen. Dennas maximum sammanfaller i stort sedt med den djupare

humusjorden (tschenosjåm), från hvilken hon småningom utbreder sig öfver

tallskogens i allmänhet sämre markområden.

* Enligt meddelande af ryske jägmästaren och ornitologen H. (Ijöbel bidrager ät\

sidensvansen till ifrågavarande spridning.

en
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Ekskogarna förete tvenne skarpt skilda typer, af hvilka den ena fram-

gått ur människans ingripande, den andra åter utgör representant för naturens,

ostörda verksamhet.

a) Den genom människan omdanade ekskogen.

Höslåttern i skogs- och hagmarker spelar ännu i hela Ryssland en stor

roll; och detta helt naturligt under där rådande jordbruksförhållanden på lägre

utvecklingsstadium. Det kostar jämförelsvis föga möda, att af den bördiga,

med ekskog bevuxna svartjorden, skapa den yppigaste slåtteräng. Villkoret

är endast ljus och ren mark, hvarefter den yppiga gräsfloran utvecklas af

sig själf. Så angripas slutna, medelålders ekskogar med yxa, hacka eller

spade. Underväxten rothugges och brännes, de skuggifvande blandningsträ-

den (lind, annboken m. fl.) afverkas och ekskogen utglesnas starkt till grä-

sets favör. Om äfven så behandlade ekskogar äro estetiskt tilltalande, mär-

kes dock, att eken ingalunda inom desamma erhåller villkoren för sin fulla

trefnad. Efter glesställningen, minskas höjdväxten, stamrensningen upphör^

hvaremot kronan småningom vidgas oproportionerligt genom grofva, knotiga

grenar. Tillföljd af det öppna läget, frånvaron af underväxt och vattenupp-

supande, kolsyrebildande marktäcke, ingår ekbeståndet successivt i degene-

rescent tillstånd, hvilket yttrar sig i svag tillväxt och torkande toppgrenar.

Sekelgamla slåtterskogar äro därför trögvuxna, med vresiga, ofta ihåliga stam-

mar, utgörande häckplatser för skaror af blådufvor och blåkråkor, men tillika

ofta företeende imposanta stammar af ända till 170 cm. diameter vid bröst-

höjd.

b) Ekskogar under orubbad naturutveckling.

Dessa intaga lyckligtvis de ojämförligt största områdena. Med svag

blandning af de öfriga löfträden, med rik underväxt af alla buskarterna, samt

yppig markflora och fuktigheten bibehållande bladaffall, skjuta ekens stammar
pelarliknande i höjden.

Vid uppskattning af 80-årig ekskog å en af mullseriens medelgoda stånd-

orter företedde eken en höjdväxt af 2 1 meter, hvarvid medeldiametern vid

brösthöjd utgjorde 38 cm., afsmalningen växlade mellan 2,5— 5 cm. (i ä 2

eng. tum) pr 10' sektion, samt grenfria stamhöjden från marken till kronan

13 meter. Till exportbjälkar afverkas eken i allmänhet likväl först vid 150
års ålder, då hon uppnått särdeles grofva dimensioner. Vid ej för hög om-
loppstid visar slutafverkningen, att ekens tillväxt å mullseriens ståndorter upp-

gått till omkring 5,5 kubikmeter pr år och hektar.

Annbokskogen. I lundar och hult förekommer ren annbok å alla

bättre jordarterna. Som skogbildande, intill tio hektars ytvidd, endast å do-

mänen Gorodistsche, å därvarande myllrika ståndorter. Från mulljorden

intränger hon med växtliga bestånd å ena sidan i kärr och å den andra

uppåt hedserien. I motsats mot förhållandet i norden, företer hennes stam i

dessa trakter föga eller ingen sparunvggigJiet. Stammarna äro oftast fullkom-

ligt cylindriska.

Interiören i annboksskogen påminner i mångt och mycket om bokens:

Ljustecknade, högvuxna stammar, skymmande hvälfdt krontak, ingen under-
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växt, tjockt, multnande löftäcke, och markvegetation nästan uteslutande be-

stående af vårens tidiga anemoner och lökväxter. Hennes tillväxt är å de

g}nnsammaste ståndorterna stark; inom 8o-åriga bestånd ägde stammarna en

brösthöjdsdiameter af 43 och inom 150-åriga af 60 cm. Enstaka stammar
förefunnos med en diameter uppgående till 70 cm.

Annbokens bestånd i Wolhynien äro endast förposter till de vidsträckta

skogar af detta trädslag, som dominerande behärska ofantliga områden inom

de angränsande guvernementen Podolien och synnerligast Kiew.

Jämte kulttirområden och löfskog spelar buskmarken en viss roll i land-

skapets allmänna fysionomi. Buskmarkema, som hutSnidsakligen förefinnas

inom allmogens ägoomräden. äro inga ursprungliga växtsamhällen, utan pro-

dukt af högskogens sköfling och uthuggning. De bestå sålunda af högsko-

gens rika, buskartade underväxt, som efter friställningen skjuter yppigt i höj-

den och sammansluter sig till kaotiska förtätningar. De äro analoga med
västra Europas lågskogar, hvilka likaledes ursprungligen utgått ur devasterade

högskogar, ehuru de numera under uthållighetens princip äro underställda

forstmässig behandling.

Från Wolh\Tiiens buskmarker hämtar ruthenen sitt bränslebehof. i dessa

lågskogar skördar han vildfrukten, som spelar så stor roll i hans husliga eko-

nomi. Och slutligen afverkar han där i de >'ppiga hasselsnåren byggnads-

materialet till sina uthus: stallar och logar, hvilkas väggar flätas af hassel-

vidjor och bestrykas utan och innan med hackelseblandad lera.

Föröfrigt ske jordkulrurens landvinningar på buskmarkernas bekostnad,

alldenstund de flesta nyodlingar ske inom dessas områden.
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SKOGSADMINISTRATIONEN,

YTTRANDE
öfver förslag till förnyad taxa på arfvode för skogsförrättningar, som efter

särskiidt förordnande verkställas, utarbetadt den 13 juli af herrar jägmästare

Fredr. Witt, Gustaf Halldin och Gustaf Cassel.

De hufvudgrunder, efter hvilka ersättning för extra skogsförrättning kan utgå, äro:

1:0 arfvode för måttenhet,

2:0 » » förrättningsdag samt

3:0 )) 1 genom årlig lön. Detta senare med eller utan ersättning enl. rese-

reglementet för förrättningsdagar ute å marken.

Af dessa olika principer har i det »förslag till förnyad taxa pä arfvode för skogsför-

rättningar, som efter särskiidt förordnande verkställas", som af Kungl. Domänstyrelsen del-

gifvits skogsstalens tjänstemän i och för yttrande, såsom hufvudnorm tagits principen n:o I,

i ett fall föreslagits n:o 2 (§ 8) men för ett flertal förrättningar föreslagits ersästtning endast för

förrättningsmannens själfkostnader, dock utan att taga hänsyn till, om vederbörande förrätt-

ningsman tillika på annat sätt är ersatt för sitt arbete och tidsspillan.

Frånser man nu det faktum, att vissa förrättningar på grund af sin beskaffenhet ej

kunna honoreras mer än efter e?j princip, kan det för mången kanske tyckas, att det spelar

mindre roll, om öfriga förrättningar ersättas efter ena eller andra principen blott den be-

räknade årsinkomsten för förrättningsmannen blir densamma. Så är dock gifvetvis icke fallet.

Ty utom det att en taxa bör uppställas sä att vederbörande tjänsteman för sitt arbete erhåller

skälig och rättvis betalning, måste den också baseras pä sådana grunder, att förrättningen

ställer sig så billig som möjligt för det allmänna.

Dessa två till synes konträra intressen låta dess bättre äfven förena sig, om man
nämligen tillåter, att enklare delar af arbetet utföras med billigare arbetskraft; och då dylik

mycket ofta med stor fördel torde kunna erhållas och användas såsom t. ex. vid stakning

och rösläggning af linjer, timmerräkning, uppbläckning af hyggesgränser m. fl. skogsindelnings-

arbeten, då vidare dessa arbeten som framgår af längre fram bifogade kalkyler utgöra en

högst väsentlig del af arbetet och då slutligen redan nu det utbildat sig en själftagen praxis

att anlita hjälp för flera af dessa arbeten, hafva vi ej tvekat föreslå, att direkt föreskrift

måtte utfärdas att dylika arbeten, där så låter sig göra, skola öfverlämnas att utföras med
billigare arbetskraft.

Nu kan gifvetvis ofta — speciellt å smärre boställesskogar o. d. — inträffa, att sådan

arbetskraft ej står att uppbringa, utan att förrättningsmannen tvingas själf verkställa dessa

arbeten. En följd häraf blir den att i taxan måste inrymmas bestämmelser om ersättning

för dylika arbeten att utgå då vederbörande förrättningsman själf har måst utföra större eller

mindre delar af dem, dels ock att dessa arbeten i taxan icke hopföras med indelningsgöromål

af annan beskaffenhet.

Hvad ersättningsgrunden för dessa så att säga tillfälliga arbeten beträffar, faller det

sig svårt att basera denna på principen om ersättning efter taxa, alldenstund man vid träd-

räkning t. ex. per dag kan medhinna så varierande mängder som 300—4,000 st., beroende

på om glesa öfverståndare eller tät ståndskog skall räknas. Likaså varierar vår svenska

skogsmark alltför mycket för att stakning skall rättvist kunna betalas efter sådan grund och såsom

följd af detta och längre fram anförda motiv hafva vi kommit till den fasta öfvertygelse att bästa

ersättningsgrunden för dylika arbeten är efter princip n:o 2, d. v. s. att arbetet eller rättare så

stor del af detsamma, som förrättningsmannen själf måste verkställa, honoreras pr dag.

På grund af öfvergång till denna aflöningsprincip har en mängd omredigeringar måst

företagas i det föreliggande »förslaget till förnyad taxa etc.» (i det följande för korthets skull

kalladt »taxeförslaget») med ty åtföljande sänkningar af i taxan förekommande arfvodesbclopp.
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Innan vi emellertid ingå på ett närmare skärskådande af själf\-a taxeförslaget torde en
granskning af ännu en principfråga vara på sin plats.

Genom nåd. bref af den 17 juni 1908 bestämmes, att jägmästare å sädana allmänna
skogar, som stå under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning, ej äger uppbära ersätt-

ning för skogsindelning därstädes.

Då emellertid den alltmer och mer ur^idgade revirskötseln säkerligen inom kon ej

kommer att lämna någon tid öfver åt den revirför\-altande personalen tor inledningsgöromål,

blir således en toljd att dessa arbeten måste uppdragas åt oatlönade tjänstemän. Härigenom
uppstår lätt fara dels att med dylika arbeten mindre öfvade och med lokala förhållanden

mindre hemmastadda personer måste förordnas dels att ä t. ex. kronparkema de olika blocken
blifva uppmätta och taxerade af olika förrättningsmän — allt omständigheter, som i hög
grad komma att förringa värdet af indelningarna.

Erfarenheten har dessutom visat att dylika indelningsforordnanden ofta ha måst transpor

.

teras frän en torrättningsman till en annan. Stundom har arbetet t. o. m. måst afslutas a

tredje person, hvilket gifvet\-is äf\en detta i hög grad reducerat >-ärdet af de upprättade

planerna, som på så sätt ej kunnat fastställas förrän lång tid efter det de påbörjades, hvar-

igenom ofta omfattande torändringar hunnit äga rum under mellantiden.

Härtill kommer att iindelningama> eller rättare uttryckt > uppmätningarna och taxe-

ringamas å våra kronoparker dels i många fall ej kräfta mer än en del af de i indelnings-

cirkulären föreskrifna åtgärderna, dels i andra stundom fordra t. ex. noggrannare taxeringar

e. d.. hvilket äfven detta gör att s>-årigheter och framfor allt orättvisor måste uppstå mo:
torrättningsman ä olika platser, om mätningarna å dessa skogar skola honoreras efter fast taxa.

Bättre och lämpligare falla sig då aflöningsformema efter dagarfvode eller lön. Hvilken

af dessa som fastsläs betsder ju från vederbörande torrättningsmans synpunkt detsamma, men
gifvet är att bättre arbetskraft kan erhållas om en dylik befattning blir mera stabil.

I detta sammanhang anse vi oss böra påpeka att. sedan W genom skriftliga torfiråg-

ningar hos de flesta af Europas länder anhållit om upplysning, huru de i ifrågavarande fail

ha det ordnadt, erhållit det anmärkningsvärda beskedet, att Sverige är det enda europeiska

land. i h\-ilket skogsindelningar å statsskogarna honoreras efter taxa samt att endast i et*

land — Finland — indelningarna å boställesskogarna ersättas efter denna norm. Det skulle

föra tor långt att här vidare ingå på huru de olika staterna ha det srälldt härmed. Endas:

så mycket må framhållas, att inledningsarbetet i allmänhet åligger den förvaltande personalen,

att de geodetiska och taxatoriska arbetena utföras af särskilda skogstaxatorer samt att löne-

förmånerna för dessa variera mellan 1,500—2,500 kronor i lön, reseersättning enl. räkning
samt dagarf\-oden frän 3— 10 kronor tor arbetena ute i skogen.

Fördelama af sådan mera fast taxationskär kunna bland annat anses bestå däri:

att arbetet kan ställas billigare för det allmänna genom de förenklingar i mätnings-

metoder o. d., som genom direkt order fi^ öfverjägmästaren kan tor olika skogar verkställa?

utan att i något indelningscirkulär kunna angihas;
att större kontinuitet i taxationsarbetena ä kronoparkema kan erhållas;

att en öf\ad personal ständigt tinnes till hands för inledningarsarbetena, som äf\-en

härigenom säkerligen bli billigare, noggrannare och mera praktiskt utförda, än hvad nu
ofta är fallet samt

att denna taxationskårs arbeten ej torde behöfva underkastas hela den dyrbara kon-

troll, som nu är för dylika forrättningar i hög grad nödvändig.

Hvad vårt eget land beträffar, torde en liknande taxationskär bäst organiseras med en

i:sta skogstaxator = nuvarande tor hvarje distrikt med under honom ställda taxatorer

till nödigt antal, hvilka enl. anvisning af öfverjägmästaren kunde utföra nödiga indelnings-

arbeten m. m. efter metoder, som i mån af behof jämkades enl. rådande torhållanden.

(Härigenom skulle ett torenkladt inledningscirkulär fÖr kronoparkema behöfva utfärdas/

Bästa atlöningsformen torde tor dessa senare taxatorer vara vanligt assistentarfvode

med reseersättning efter reglementet och visst dagarfvode \-\Å förrättning ute å marken, ut-

gående olika för olika delar af landet.

På samma gång vi alltså framlägga ofvanstående i korthet skisserade torslag, tillåta \\ oss

göra en liten erinran angående den årsinkomst som enl. taxetorslaget ansetts skälig för en

extra skogsqänsteman.

Förslaget upptager denna till 3,000 kronor, hvarvid beräknats kontiunerligt arbete

under 250 dagar hvaraf hälften för ute- och hälften för innearbete. H\-ad sagda summa
beträffar, är den uppenbarligen beräknad efter en atlönad norrlands-assistents årsinkomst och

den torde således anses väl af\ägd. Men beträffande så\-äl tordelningen af ute- och innearbets-
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dagarna som beräkningen af dagsförtjänsten för de olika arbetena, torde några nya syn-

punkter böra framhållas.

Sålunda måste man beakta att det högre pris, som bör sättas ä dagarfvoden för ut-

arbetena, gifvetvis bör baseras på den ökade kostnad, förrättningsmannen har för vistelsen

borta från hemmet + den kostnad han vid samma tillfälle har för amortering af instrument

o. d. Dessa kostnader variera visserligen från kanske 2— 10 kr. om dagen, men vi ha trott

oss att för arbeten af detta slag med 5 kr. kunna komma ett verkligt medeltal ganska nära.

Utgå vi därför från att förtjänsten, eller rättare årsinkomsten + ersättningen för ökade

kostnader vid utarbetena, bör sättas till 3,000 kr. och att de nämnda kostnaderna uppgå till

5 kr. pr dag komma vi med samma dagfördelning som i taxeförslaget till det resultat att

, dagarfvodena böra sättas till ungefär 15 och 10 kr. Men äfven om vi med dessa siffror

enligt den gjorda dagfördelningen kommer till en något högre slutsiffra (3,125 kronor),

måste dock framhållas att denna bruttoinkomst ingalunda är reell. Ty under de beräknade

125 dagar en förrättningsman ligger ute, åsamkas han kostnader för under tiden infallande

helg- och regndagar. Då enligt de uppgifna siffrorna dessa dagar beräknats till i rundt tal

:

helgdagar 60
resedagar 30 (ersättas enl. resereglementet)

regndagar 20

Summa 1 10 dagar

så infaller alltså under sommarhalfårets 125 effektiva arbetsdagar 25 helg- och 20 regndagar.

Ehuru ej ersatta drabbas gifvetvis äfven dessa dagar af den ofvannämnda kostnaden, hvarför frän

slutsumman under alla omständigheter måste dragas 5 x 45 = 225 kr., för att man skall

få den verkliga bruttoförtjänsten, som sålunda i nu gifna exempel uppgår till 3,125—225 =
2,900 kronor.

Framhållas bör emellertid, att det endast torde vara i undantagsfall, som man kan räkna

på 125 effektiva utarbetsdagar, ty denna siffra förutsätter, att man skall kunna hålla på med
skogsindelningsarbeten ute å marken under 125 + 25 + 30 + 20 = 200 dagar, hvilket

torde höra till sällsyntheterna.

De ofvan funna siffrorna 15 kr. för utarbetsdag och lO kr. för inarbetsdag måste

således betraktas som minimalsiffror, hvilka, därest den föreslagna årsinkomsten af 3,000 kr.

verkligen skall kunna uppnås, måste något höjas. Vi hafva dock för att ej löpa risken

komma med siffror, som i något afseende kunna nedprutas, ansett oss böra vid taxeförslagets

omredigering utgå från dessa dagsförtjänster, hvarjämte vi till grund för det pr dag beräknadt

medhunna arbetet lagt medeltal, tagna ur de uppgifter, vi erhållit på grund af utsända fråge-

formulär till samtliga extra jägmästare.

Dessa medeltal utgöra för:

stakning i södra Sverige pr

» i Norrland »

linjemätning (»inberäknadt stativmätning öfver sjöar) »

affattning i södra Sverige »

> i Norrland »

trädräkning »

» af öfverståndare »

arealräkning (vintertid) »

inägomätning af torpställen »

> » större komplexer »

linjetaxering med stamvis kubering »

» » prickning i formklasser »

( » » » i en formklass »

2
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en omläggning af beräkningsgrunden tor mätning och taxering starkt motiverad i så måtto som
linienätets uppstakning och i indelningscirkulären foreskrif\en stamräkning just falla under

denna kategori. Att t. ex. linjenätets uppstakning tager en väsentlig del (ca 25—40 %] af

den kostnad som mätningsarbetet drager visas här nedan.

Dä skillnad enligt taxeförslaget ej göres i mätningsarfsodet, om linjenät tinnas eller

icke, sä kan den verkliga ersättningen pr hektar i förra fallet blifva nästan dubbelt så sior

som i senare, hvilket ju är en uppenbar oegentlighet. Ersättning tor linjenät bör således

endast utgå om dylikt behöfver upprättas, och anses da å förut angifna grunder dagberäkning

lämpligast.

I tablån här nedan angifna mätningsarf\oden afse sålunda ej ersättning för utsättande

och stakning af linjenät. De angifna siffrorna ha funnits enligt följande beräkning med stöd.

af hvad som medbinnes pr dag.

Till en skog å 1.000 har, som skall mätas i skala ^,U(^^q åtgå följande dagsverken

tor förrättningsmannen:

Stakning af loreskrif>et linjenät:

paralleller {på 300 m.) = 33,3 m. pr har 33-300 m.

baser på 1,000 meter = 10 m. pr har 10,000 »

Summa 43,300 m.

Till stakning ätgår således å 2 km. per dag 22 dagar

Mätning af 43,300 m. linjer och minst 13,000 m. rågångar = 56.300 m. ä 8.000

pr dag 7 >

Stomkartan i ->

Affattning-linjer på 60 m:s afstånd 7 km. pr dag eller 42 hektar, således for 1,000 har 24
Inarbete med konceptkartan 4 >

Summa 58 dagar

eller 53 ä 15 kr. — 5 a 10 kr. = S45 kronor

af dessa drager linjenätet 330 > eller 39 %
Rest 515 kronor eller pr hektar 51,5 öre

Vid behof af kompassmätning m. m. kan arbetet stundom förökas med flera dagar

och tvärtom kan god terräng minska med några dagar, som dock endast bestå i stakning.

Någon lindring i de andra arbetena kan man enligt nuvarande indelningscirkulärs bestäm-

melser ej räkna med snarare r\-ärt om, hvarför det funna priset måste anses som ett inga-

lunda tor högt grundvis for uppmätning och konceptkarta i skala Vsooo-
Vid mätning af 10,000 har i skala V20000 ^^S* följande dagsverken for förrättnings-

mannen:
Stakning af medelstort linjenät:

paralleller på 1,000 m. och baser på 3,300 m:s afstånd göra tillsammans 130 km.
å 2,5 km. pr dag 60 dagar

Mätning af linjerna — minst 50 km. rågångar = 1 80 km. ä S pr dag 23 s

Stomkartan 2 >

.\tfattning på 1 00 m. afstånd 9 km. eller 90 har pr dag ill

Konceptkartan 5 »

Summa 20 1 dagar

eller 194 å 15 kr. -f- 7 a 10 kr. = 3,060 kr.; per har 30.6 öre

afgår linjenätet c:a 30 % 900 5 » > 9

Rest 2,160 kr.; per har 21,6 öre

Af dessa siftror kan linjenätet variera genom olika täthet snart sagdt i oändlighet samt

därmed äf\-en linjemätningen, dock i mindre mån. Enligt utfärdade bestämmelser skulle man
»å större likformiga skogar ti taxera med 5 %, d. v. s. med 200 m;s linjeafstånd, hvarigenom
affattningen kanske kan göras på 60 dagar. Härigenom förminskas totalkostnaden till 23
öre pr har, h%-ilket äfven efter nu gällande taxa utbetalas i ersättning för dessa arbeten.

Endast genom att räkna med minsta tillåtna grad af noggrannhet eller sä godt som intet

linjenät torde sålunda den i taxeförslaget gjorda sänkningen af nu gällande taxa kunna
motiveras. Utvecklingen går dock gifvenis i helt annan riktning, då de skogar, å hvilka in-

delningen hädanefter kommer att betalas efter taxa, huvudsakligen torde bestå af mindre

och olikformiga, under skogsstaten ej ställda, skogar, där hög % måste taxeras och sträf>a
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vi väl också efter noggrannare indelningsarbele med stigande intensitet hos hushållningen, ej

tvärtom. Slutligen bör den förtjänst som en förenkling af linjenätet kan medföra komma
skogsägaren till godo.

Afrundas den funna siffran till 20 öre för de största arealerna är den således nätt och
jämnt så hög att den tillstädjer nödig noggrannhet.

I gällande landtmäteritaxa betalas för mätning i skala V4000 25 % mera än '/gooo
hvarför samma proportion föreslås här.

Liksom stakning förekommer ej heller hyggesutsättning å alla skogar och bör därför

ersättas efter dagarfvode.

Såsom i betydlig grad försvärande mätningsarbetet bör områdets fördelning i smärre
komplex, belägna å olika häll föranleda höjning af grundpriset. Detta har taxeförslaget be-

aktat endast så till vida, att om skogen är liten, förhöjning skulle utgå. På samma grund
bör iu dock förhöjning i arfvodet för »mätning och konceptkarta» utgå om skogen är för-

delad i flera ej sammanhängande mindre ägoskiften.

På »beskrifning och okulartaxering» samt »indelning och koncepthandlingar» inverkar

ej, som taxeförslaget anger, det uppmätta områdets totalareal eller mätningsskalan utan endast

den indelade (produktiva) arealen och indelningsmetoden, hvarför dessa båda faktorer böra

utgöra grund för ersättningens utgående. Hänid kan också föreslagna arfvodet för beskrif-

ning vid timmerblädning något sänkas beroende på figurernas större medelareal, ehuru dock
hvarje figur måste anses mera svårbeskrifven än i trakthuggningsskogen.

Taxeförslagets ersättning pr hektar taxationsyta är onekligen en synnerligen väl funnen
och fullt rättvis ersättningsgrund, men bör gifvetvis ej variera efter kartans skala, utan utgå

olika för indelning till trakthuggning och traktblädning resp. timmerblädning. De föreslagna

siffrorna äro också afgjordt för låga. Vid bruklig taxationsmetod, »linjeiaxering», kan man
nämligen med den i indelningscirkuläret för trakthuggning afsedda stamvisa kubikeringen

vid noggrant arbete ej taxera och nedsummera mer än 50 »kedjor» pr dag, då ett och

annat profträd behöfver tagas för undersökning af tabells giltighet eller höjder mätas.

Med den alltmer brukliga taxationsmetoden att »pricka» träden i dimensions- och form-

klasser för att sedan kubera klassvis torde man dock, i synnerhet om lämpliga blanketter

tillhandahållas, hinna dubbla antalet kedjor eller c:a 2 hektar uträknad taxationsyta pr dag.

Dock torde detta blifva omöjligt mänga dagar, om beständen äro små och ligga spridda i

synnerhet om man vill verkställa en noggrann kubering med höjdkurva, och formklasstabell.

Till detta dagbeting, 2 har taxationsyta, kan man äfven teoretiskt komma pä annat sätt. I

sluten skog kan man nämligen stamräkna c:a 3—4,000 träd pr dag och lag. Dä de taxe-

rade bestånden i mellersta Sverige i medeltal torde hälla c:a 1,500 stammar pr har kan
därför högst 2 har taxationsyta = 3,000 träd uppräknas och kuberas, då bestånden skola

uppsökas, kedjan framdragas och plats för densamma väljas, profträd undersökas m. m.

En ersättning af 8 kr. pr har taxationsyta vid indelning till trakthuggning är därför

snarare för lågt än för högt tilltagen. Ar 1900 års taxeförslag upptager ersättningar vid

minsta tillåtna taxations-% till 18 a 42 kr. pr har taxationsyta.

Vid indelning till timmerblädning medhinnes ä en mätningsdag c:a 9 km. taxering — 9
har taxationsyta, hvarifrån torde böra afdragas 30 % impediment, rest 6,3 har. Taxeringen

och utarbetet sammanhänger här sä nära med mätningen, att endast profträdens kubering

och innearbetet bör ytterligare betalas. Arbetet med det synnerligen besvärliga samman-
dragandet af taxationslängden tager dock mera tid än utearbetet, hvarför för 6,3 har taxa-

tionsyta innearbetet billigtvis bör betalas med 2 kr. pr har, d. v. s. 12,60.

Taxeförslaget förbiser äfven att vid räkning af öfverståndare och fröträd »taxationsytan»

är = afdelningens totalareal, hvarigenom en mången gång oskäligt hög ersättning skulle

komma förrättningsmannen till godo. Såsom mycket varierande och lämpligt att utföra med
billigare arbetskraft bör jämväl detta arbete ersättas enligt dagarfvode.

Arealuträkningen bör ej endast ersättas pr hektar utan jämväl pr figur enligt motiv

som anföras i mom. 4 a.

Föreslagna grunden för ersättning af kartrenovation anses lämplig, men anses en sänk-

ning i prisen kunna göras för större kartor i skala 1 : 20000, hvaremot en mindre höjning

bör göras för smärre kartor i öfriga skalor.

På grund af här framlagda motiv föreslås därför hufvudsakligen följande ändringar i § 3
mom. 1.

1:0 arfvodet för uppmätning göres jämväl beroende af ägoskiytets areal,

2.0 »indelning» och »beskrifning» samt »taxering» ersattes efter indelningsmetoden, ej

skalan, hvarjämte prisen jämkas,

3:0 ersättning för linjenät, stamräkning och hyggesutsättning ersättas endast om de af

förrättningsmannen personligen måste utföras och då efter dagarfvode.
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4:0 arealuträkning betalas jämväl pr tigur, hvartör motsvarande sänkning i tablåns

siftVor företages,

5:0 siffrorna tor renovation jämkas,

6:0 taxering betalas i förhållande till den tid den tager med 8 och 2 kr. pr har taxa-

tionsyta.

Mom. I bör därför lyda:

Vid fullständig indelning af skog eller hagar betalas i arfvoden för:
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allt vanligare förekommande dikena. Dessutom förorsaka de hufvudsakligen i Norrland före-

kommande »blötmyrarna» med flarkar och många inskjutande vikar en afsevärd försväring
af hela mätningen. På dessa grunder föreslås

:

att mom. 3 utgår.

,f j mom. 4. Motiv: (se motiv till motiv 3). Det för sjöar, inägor och främmande
ägor utgående arfvodet kan däremot liksom hittills skäligen begränsas till ett visst maximum,
dä dessa vanligen ej öfvergås med mätningslinjer. Den från nu gällande taxa härstammande
2-gradiga betalningsskalan anses emellertid vara synnerligen opraktisk och onödigt försvå-

rande räkningens uppsättande och kontrollerande, hvarjämte samma resultat bör kunna ernås
1 begränsningen af arfvodet genom att på nedanstående sätt sänka den maximiareal, för hvil-

ken ersättning utgår.

Ny lydelse å § 3 mom. 4. Upptaga sjöar, inägor eller främmande ägor, ägofigur af

mer än 75 härs ytvidd vid begagnande af '/sooo ^^^^^ större skala och mer än 250 härs

ytvidd, då skalan V20000 användes, må dock arfvode ej beräknas för större ytvidd.

Nytt mom. 4 a. § 3. Motiv : Något som helst positivt skäl för figurafgifiens bortta-

gande har ej taxekommittén kunnat anföra. Att starka skäl dä.-emot finnas för dass bibehål-

lande torde vara ostridigt, ty det är ingalunda oviktigt för arbetet om t. ex. en skog har

1,000 eller 100 figurer, då i förra fallet såväl mätning, beskrifning, arealräkning, taxering

som upprättande af sammandrag och indelning afsevärdt försvåras. Den af detta förhållande

härrörande ojämnheten i ersättningen skulle kunna regleras liksom i landtmäteritaxan genom
arfvodets stegring per hektar i hvarje särskildt fall för fallande medelareal per figur. För
att undvika den härigenom uppkommande tillkrånglingcn af taxan föreslås i stället ett bibe-

hållande af den nu utgående ersättningen af 10 öre per figur, hvilken vid taxans beräk-

nande har ansetts fördelad med 5 öre per figur för arealräkningen och resten utproportio-

nerad per öfriga ersättningsgrupper.

Lydelse å mom. 4 a. För hvarje å kartan upptagen och till arealen särskildt uträknad
ägofigur betalas 10 öre.

§ 3 mom. 7. Motiv: Användes äldre karta försvinner arbetet med linjenätets stakning

eller 40 % af mätningssvårigheten i skala
'/sooo ^"^^ ^-^ 20 å 30 % i skala '/20000' hvar-

jämte större sjöar, inägor och impediment i allmänhet torde så pass pålitliga att ytterligare

10 % kunna anses utförda i Vsooo skalan. I taxeförslaget upptagna minskningen till halfva

arfvodet för denna skala torde sålunda kunna anses lämpligt, men då här ofvan arfvodet för

linjenätet ej ingått i taxan, böra de här i mom. I föreslagna nya siffrorna endast minskas
med 15 %. Vid indelning till timmerblädning (ej på grund af mätningsskalan V20000) blir

vid användande af gamma! karta ingen annan skillnad än att linjenätet ej behöfver uppstakas,

då för taxationens skull samma arbete som vid affattning behöfver företagas, hvarför arfvodet

här bör utgå oatkortadt enligt i mom. I föreslagna siffror för mätning utan linjenät (se ofvan

motiv till mom. l).

§ 3 mom. 7 bör lyda: Då förut upprättad skogs- eller landtmäterikarta vid skogs-

indelning begagnas, minskas här ofvan angifna arfvoden för uppmätning och konceptkarta

med 15 % om indelning skett till trakthuggning eller traktblädning, men vid indelning till

timmerblädning utgår detta arfvode, oafkortadt, och skall härigenom arbetet med undersök-
ning om kartans användbarhet samt kopiering, transportering och komplettering af densamma
anses ersatt.

Ny § 30. Motiv: I dagarfvode anses såsom förut framhållits för en oaflönad tjänste-

man skäligt med 15 för utedag och 10 kr. för innedag. Något motiv för sänkning af dessa

arfvoden, om han skulle behöfva syssla med arbeten, som fordra mindre utbildning, finnes

naturligtvis ej, då hans tid i hvarje fall är lika dyrbar. För att emellertid undvika att dy-

rare arbetskraft, än nödigt, användes för vissa enklare arbeten såsom stakning, trädräkning

m. m. bör föreskrift härom ingå liksom också att äfven delar af dagar böra beräknas, där

efter annan grund betaldt arbete ä samma dag företages.

§ 3 a. En ny § af följande lydelse bör därför ingå:

Mom. I. Dagarfvode utgår med 15 kr. vid förrättning ute å marken samt med IG

kr. för arbete i hemmet.
Mom. 2. Därest vid en förrättning å samma dag förehafves särskilda arbeten, af hvilka

ett skall godtgöras efter dagberäkning, ett annat efter annan grund bör dagarfvodet skäligen

jämkas i förhållande till den tid, som å det därmed ersatta arbetet användes ; och ej må å

samma dag mer än ett dagarfvode beräknas.

Mom. 3. Vid arbeten ute å marken, för hvilka ersättning utgår enligt mom. i, bör,

där billigare arbetskraft finnes att tillgå och lämpligen kan komma till användning, sådan

användas.
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.f 4. Motiv: Endast den förändring föreslås att ersättning bör utgå, då äldre karta

behöfver kopieras för att medfölja som konceptkarta i sådana fall, där kompletteringsmätning

ej skall äga rum.

Efter § 4 tillägges:

Behöfver, i fall där kompletteringsmätning ej äger rum, kopiering af äldre kartan än-

dock företagas, utgår ersättning härför som för renovation enligt § 3.

§ 6. Motiv: Efter här ofvan gjorda ändringsförslag för mätningsarhodena i § 3, kan

hänvisning ej ske till dessa siffror när det gäller s. k. inägomätning, men synas föreslagna

siftrorna annars rätt lämpliga, ehuru något låga i jämförelse t. ex. med 1902 års förslag till

ny landtmäteritaxa. Ännu en klass anses dessutom böra infogas för ofta förekommande
svårmätta mindre torp under 10 har, hvarjämte det ökade arbetet med ett flertal figurer bör
utjämnas med en figurafgift.

För mätning i större skala bör mätningsarfvodet höjas i likhet med landtmäteritaxan

och slutligen ersättning utgå för renovation af beskrifning enligt § I O.

iVi' lydelse ä § 6. För upprättande af specialkarta i skala '/looo "^^'^ arealuträkning

och beskrifning öfver inägor såsom tomter, åker, ängs- och odlingsmark metl därinom lig-

gande gärdesbackar och impediment betalas i arfvode:

Öre per hek-
Agoskiftens totalareal^

tar

t. o. m. 10 har 230
däröfver t. o. m. 25 har 190

>^ » 50 » 160

däröfver 140

För till arealen uträknad ägofigur samt för renovation af karta och handlingar utgår

ersättning enligt §§ 3 och lO.

Har mätning skett i skala '/aooo ^l^^"" större höjes arfvodet för mätning och kartreno-

vation med 20 %.
§ 7 77iom. a får' c). Då i § 3 ersättningen för uppmätning och konceptkarta blif\it

sänkt på grund af att linjestakning ansetts böra ersättas enligt annan beräkningsgrund, bör
ersättningen för öfversiktskarta höjas till 50 % af i § 3 för uppmätning och konceptkarta

bestämda arfvoden.

Den i taxeförslaget föreslagna ersättningen för upprättande af värderingsinstrument med
endast renskrifningsarhode är ju för lågt beräknad; den torde lämpligast utgå enligt samma
beräkningsgrund som för undersökning af byggnader etc. Därest en oaflönad tjänsteman

skulle handlägga dylik förrättning bör gifvetvis ersättning jämväl utgå för tidsspillan ej blott

för själfkostnad, hvilket ju resereglemenlet afser att ersätta.

Mom. c bör således erhålla följande lydelse:

För undersökning af byggnader, verk och inrättningar, utredning om afsättningsförhäl-

landen, virkes- och arbetspris, skatter och onera, för upprättande af värderingsinstrument

m. m. med dagarfvode.

§ 8. Af grunder som förut anförts anses dagarfvodena böra utgå med 15 och 10 kr.

i stället för de föreslagna 16 och 8.

Då det ofta torde komma att inträffa att dikningsförslag kunna upprättas utan att af-

vägning af samtliga stakade diken anses nödvändigt och innearbetet således ofta kan bli

väsentligen underlättadt, anses lämpligt att en inskränkning göres i rätten till beräkning af

visst antal innearbetsdagar.

§ 8 bör alltså få följande lydelse:

För upprättande af plan med tillhörande profil och plankarta samt kostnadsförslag för

afdikning at vattensjuk mark utgår ersättning med dagarfvode för såväl förrättningsdagar ute

å marken som för arbetsdagar i hemmet. Dock må dessa senare endast beräknas till högst

samma antal som utearbetsdagarna.

§ II. Enligt motiv som tidigare anförts anses denna paragraf böra erhålla följande

lydelse

:

För komplettering af gällande skogshushållningsplan samt för i denna taxa icke sär-

skildt omnämnda förrättningar utgår ersättning efter dagarfvode.

§ 12. På grund af omredigering af §^ 7 och 1 1 och då de dagarfvoden, som i § 3 a

föreslagits, äro beräknade för extra tjänstemän utan arfvode, synes ersättningen för de i dessa
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§§ liksom i § 8 omnämnda förrättningarna till atlönade tjänstemän böra utgå med dagarfvode
endast enligt gällande resereglemente, hvarför föreslås följande lydelse:

Till förrättningsman, som åtnjuter lön eller arfvode af allmänna medel, utgår i denna
taxa bestämda ersättningar med de inskränkningar, som betingas af kungl. brefvet den 17

juni 1908 angående reglering af skogsstaten, hvarjämte i §§ 7, 8 och il omnämnda dag-

arfvoden utgå till dessa förrättningsmän endast med dagtraktamenten enligt gällande rese-

reglemente.

Stockholm den 13 november 1909.

På uppdrag af »De extra Jägmästarnes förbund»

Tor Jonson. E. Hedemann-Gadk. Hans Dahlberg.

Skogsundervisningsfrågan.

Domänstyrelsens yttrande med anledning af Svenska forstmästare-

förbundets framställning.

Till KONUNGEN.

Genom nådig remiss den 16 februari 1909 har Eders Kungl. Maj:t befallt domänsty-
relsen att afgifva underdånigt utlåtande öfver en underdånig framställning från disponenten
Gustaf Thunberg m. fl. såsom ombud för det så kallade Svenska forstmästareförbundet,

hvilket utgör en sammanslutning af alla, som med fullständiga betyg utexaminerats från

skogsinstitutets lägre kurs från kursens början år 1894 till innevarande år, angående förslag

till ordnande af den del af skogsundervisningen, som afser utbildande af privata skogs-

tjänstemän.

I det ifrågavarande förslaget afhandlas först berättigandet af en kurs för utbildande

af privata skogstjänstemän, grundad på realskoleexamen. Härvid anföres bland annat, att

af Sveriges hela utmarksareal, som angifves omfatta omkring 29 millioner hektar, omkring
22 millioner eller 76 % vore i enskild ägo. Utbildandet af insiktsfulla och för sitt värf

lämpliga förvaltare af dessa skogar vare den förnämsta skogsvårdsåtgärden från statens sida.

Härvid gällde att laga säkert sikte på de olika behof, som gjorde sig gällande för staten

och de enskilda skogsägarna. Staten fordrade hufvudsakligen ordnande af och tillsyn vid

skogsvårdsarbeten, medan de arbeten, som afsåge skogsalstrens tillvaratagande, transport

och förädling öfverlämnades åt enskilda. Den enskilda skogsförvaltningen, där egna förs'al-

tande tjänstemän funnes, omfattade ej blott skogsvården utan mångskiftande rent tekniska

arbeten. Den nödiga kontinuiteten tillvaratogs härvid bäst genom att tjänstemännen arbetade
sig upp från biträdande till ledande befattningar, hvilket medförde nödig erfarenhet och
detaljkännedom i de olika förvaltningsgrenarna. Den enskilde skogsägaren behöfde ej upp-

ställa fordran på högre examina utan läte det praktiska lifvet utgallra förmågorna, och han
valde sina tjänstemän fritt utan den stränga examensgaranti, som vore nödig för staten. En
sådan högre examensgaranti var obekväm för den enskilde skogsägaren vid inträdet i prak-

tisk verksamhet och högre anspråk från början på befattningens beskaffenhet. Det vore

fördenskull nödigt särskilja olika kurser vid utbildandet af skogsmän för staten och för

enskildes skogsförvaltning. Den privata skogsförvaltaren behöfde en viss grad af teoretisk

fackutbredning, tillräcklig för att tillgodogöra sig de rön och för att tillämpa de metoder,

som vetenskapen grundlade för den rationella skogshushållningen, och för att i detta afseende

inse nödvändigheten af vetenskaplig medverkan. Dessa grundprinciper vore tillämpade vid

den lägre kursen vid skogsinstitutet, hvilken dock vore i behof af reformer i flera afseenden.

Kursen hade pågått under femton år och från densamma hade utexaminerats 113 elever,

hvilka med några undantag vunnit anställning i enskild tjänst samt hos skogsvårdsstyrelser.

De enskilda skogsägarna ansåge sig fortfarande hafva behof af ett större antal personer

från lägre än från högre kursen, hvarför staten fortfarande borde anordna en sådan kurs

med realskolebildningen såsom grund. Senare delen af det nu relaterade ingår ej i de till
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Eders Kungl. Maj:t insända handlingarna utan har i särskild skrifvelse till domänstyrelsen
insändts den 5 mars 1909, hvilken skrifvelse bifogas ärendet.

Följer så en afdelning angående skogsunder>isningskommitténs förslag och hvad som
där\id antorts af kommitténs reservanter äfvensom af jägmästaren Wilhelm Ekman i hans
yttrande öfver detta förslag. Bland det, som här%id anföres, må såsom ägande intresse fram-

hållas, att därest uteslutande högskolebildade personer funnes att tillgå såsom tjänstemän i

den privata skogshushållningen, någon skoglig bildning icke blef\e representerad på vissa

därvid nödiga befattningar. Den lägre kursen vore fördenskull ej blott behöflig utan äfven

nödvändig.

Jämväl det torslag, som omfattats af skogsundervisningskommitténs majoritet behandlas

med ogillande och med anförande af ett yttrande af jägmästaren Wilhelm Ekman. Särskildt

ogillas torslaget angående inrättande af ett från skogshögskolan skildt skogsläroverk för den
lägre kursen, och sökandena anse, att det vore såväl för ändamålet nyttigast som för staten

billigast att torlägga kursen till Stockholm.

Vidare granskas, likaledes med ogillande, domänstyrelsens yttrande angående skogs-

unden isningens ordnande, i hvad det afser den nuvarande lägre kursen vid skogsinstitutet.

Den af styrelsen föreslagna serie för utbildning från lägre till allt högre kompetens anses

innebära ett underkännande af realskoleexamens betydelse tor det praktiska lifvet. Ett ut-

vidgande af skogsskoloma anses icke vara grundadt på någon allmänt kändt behof utan

afse att därmed motivera borttagandet af skogsinstitutets nuvarande lägre kurs. Skogsskolans

fortsättningskurs påvisas ej kunna ersätta sagda kurs.

Sedan sökandena därefter behandlat öfriga i denna sak framkomna förslag, framlägga

de sludigen sina egna principer för anordnande af en kurs för utbildning af privata skogs-

tjänstemän. Dänid skulle realskoleexamen gälla såsom inträdesvillkor, kursen skulle för-

läggas till Stockholm och erhålla egna lärare. under\-isningen skulle kompletteras i de af-

seenden. hvari erfarenheten från den nuvarande lägre kursen visat, att brister förefunnes.

Möjligheten skulle beredas för öfvergång från skogsskoloma till ifrågavarande kurs samt
från donna till skogshögskolan. Af utredningen framgår emellertid, att Wssa extra lärare

äfvensom högskolans styrelse och rektor skulle blif\a gemensamma tor den högre och den
lägre kursen. Ifrågavarande extra lärare skulle undervisa i jordbniksekonomi och författ-

ningar, hvarjämte en särskild extra lärare erfordrades i matematik. Tillika skulle anställas

tre egna lektorer, nämligen en i skogsskötsel, en i skogsteknologi och en i natur\'etenskap-

liga ämnen. I.ärotimmamas fördelning pä lärarna samt läroämnenas gruppering i grundläg-

gande ämnen och fackämnen angifves. Lärotiden anses böra blifva två. månader längre än
för närvarande är fallet, så att kursen skulle fortgå med praktiska öfningar, föreläsningar,

utarbetande af planer, skrifdiga prof och tentamina samt eventuellt resor från och med den

15 juni ena aret till och med den 20 december följande året. I denna tid inberäknas 30
dagar ferier. Kursen skulle på detta sätt komma att omfatta 376 arbetsdagar, fördelade på
två sommarterminer två höstterminer och en vårtermin. Elev beräknas kunna redan vid 20
års ålder haf\a genomgått kursen.

Tillsvidare skulle vid kursen behöfva antagas allenast tolf elever, men med hänsyn
till eventuellt större behof framdeles än för när\arande af personer med kompetens att blifva

privata skogsförvaltare hade under\isningslokaler beräknats för att maximital af tjugu elever.

För att antagas till elev skulle förutom real.-koleexamen erfordras en praktisk förbildning

af minst 34 månader, hvari dock skulle inräknas eventuellt genomgången skogsskolekurs

.

Skogsskoleelev skulle genom att undgä pröfning i modersmål, matemarik, naturlära samt tyska

språket i enlighet med de bestämmelser, som nu gälla för fyllnadspröthing till realskoleexamen,

kunna för\"ärfva kompetens för inträde \äd den nu ifrågavarande kursen, hvarjämte frän denna
kurs med minst godkända vitsord i samUiga till kursen hörande läroämnen utexaminerad

elev, som därefter undergått pröfning i matematik, fysik, kemi och biologi enligt de bestäm-

melser, som nu gälla för fvllnadspröfning till mogenhetsexamen på reallinjen, skulle äga

kompetens för inträde i skogshögskolan.

Därefter följer förslag tdl stadgar för den ifrågasatta kursen, hvilken betecknas såsom
en specialkurs vid skogshögskolan. Förslaget innehåller jämväl formulär för afgångsbetyg

från >skog5högskolans kurs för privata skogstjänstemän > , hvilket betyg skulle utfärdas af

skogshögskolans rektor.

Vidare meddelas förslag till undervisningsplan, till byggnader, material m. m. samt

för slag till utgiftsstat.

Såsom lokaler för kursen anses en föreläsningssal, en ritsal, ett lärarerum och ett elev-

rum vara tillräckliga. Dessa lokaler skulle erhållas genom tillbyggnad vid nordöstra hörnet

af den utaf kommittén för skogsunder\isningens ordnande föreslagna byggnad för skogshög-

SkogF-.-årJsforeHingtns Tidskrift tqio. Kackupp^tscr. JJ



1 06* SKOGSADMINISTRATIONÉN.

skolan. Tillbyggnaden skulle kräfva en kostnad af 44,000 kronor, h varjämte till inventarier

förslagsvis upptagits ett belopp af 2,000 kronor.

Den årliga utgiftsstaten för kursen har beräknats till 22,700 kronor, hvari ej inga
ifrågasatta ålderstillägg åt tre ordinarie lektorer.

Framställningen är hållen i öfvervägande sympatisk och till synes saklig ton. Domän-
styrelsen är lika väl ingalunda öfvertygad om lämpligheten af det framlagda förslaget och
får fördenskull, under hänvisning till hvad styrelsen i sitt underdåniga utlåtande den 24
september 1908 angående skogsundervisningens ordnande anfört rörande den lägre kursen
vid skogsinstitutet, härmed ytterligare i denna sak anföra följande.

Den förutsättning, hvarifrån sökandena i sin framställning utgått, är oriktig. Detta
gäller främst de skogsarealer, som skulle kunna komma att stå under privata skogsförvaltare.

Af rikets hela utmark, 36,083,147 hektar, utgör den skogbärande arealen 20,707,117 hektar.

Afräknas härifrån de allmänna skogarna samt de smärre skogsägare tillhörande hemmans-
skogar, å hvilka skogsförvaltare hvarken äro eller torde kunna komma att anställas, återstår

allenast en bråkdel, som kan komma under privata skogsförvaltare. På sådant sätt blir det

ock förklarligt, att sökandena kunnat från sina stora premisser komma till den slutsats, att

allenast tolf (säger 12) från lägre kursen årligen utexaminerade elever skulle kunna fylla

behofvet af ej blott privata skogsförvaltare utan äfven af forstliga biträden. De förutsätta

vidare, att olika kunskapsmått skulle erfordras för att förvalta statens och enskildes skogar,
i följd hvaraf undervisningen skulle vara olika för dem, som önskade ägna sig åt den ena
eller andra af dessa skogskategorier. Det torde dock vara ostridigt, att det kunskapsmått,
som skall läggas till grund för en skogsförvaltares kompetens, måste hänföras till förvaltnings-

objektet, icke till ägaren af skogen. Sålunda kan icke det förhållande, att staten förvärfvat

en förutvarande bruksegendom, hafva till följd, att en annan kompetens därefter skulle er-

fordras för egendomens skogshushållning än tillförene. Sakförhållandet framstår klarast, om
man, såsom i vissa fall sketi, förutsätter, att staten själf eller genom andra fortsätter den
rörelse, hvarvid skogens produkter vinna användning, t. ex. järnbruksindustri och såg^'erks-

rörelse. Ej blott skogsskötselns innehåll och mål utan ock skogsprodukternas tillgodogörande blefve

alltså oförändrade. Någon olikhet skulle möjligen kunna ligga däri, att staten fordrade i

någon mån årlig uthållighet i sitt skogsbruk, men den enskilde skogsägaren ville för att

fullt utnyttja bättre konjunkturer under vissa tider öka afverkningen öfver normal afkastning

och under andra tider möjligen pä ett motsvarande sätt sänka afverkningen för att ej ruinera

skogen. En sådan olikhet är emellertid ej ägnad att göra den enskildes skogshushållning
vare sig enklare eller lättare.

Värden af samma objekt fordrar i hufvudsak samma förkunskaper, om resultatet skall

blifva lika godt, och det torde vara en statens uppgift att tillse, att sä må kunna blifva för-

hållandet.

Visserligen är det sant, att statens skogshushällnirg i vissa orter varit och ännu är

mindre mångsidig än den enskilde skogsägarens. Denna skillnad, som icke berättigar ett

lägre kunskapsmått i senare än i förra fallet, utjämnas alltjämt. Inom några af statens

revir är skogshushållningen lika mångsidig som å större skogskomplex i enskild ägo, och
antalet af dessa statens revir ökas i samma mån som staten i allt större utsträckning själf

afverkar och i vissa fall vidare förädlar sina skogsprodukter före deras försäljning. Den
förändring, som i detta afseende pågår, framstår tydligt genom att jämföra de summor, som
för afverkning å statens skogar ulgifvits under skilda är. För år 1S99 uppgick ifrågava-

rande belopp till 141,305 kronor, men tio är senare eller för år 190S till 577,338 kronor.
Inom vissa revir torde en sådan bearbetning af skogsprodukterna icke kunna ifrågakomma
under den närmaste framtiden. Ett analogt förhållande råder emellertid äfven i fråga om
vissa privatskogar. En olika hushållning för statens och enskildes skogar saknar alltså för-

utsättning i någon för skogsprodukternas tillgodogörande väsentlig och bestående olikhet.

Det lägre kunskapsmått, som sökandena anse vara tillfylles för handläggning af den
privata skogshushållningen, skulle sannolikt försvaras därmed, att denna hushållning gåfve
unga män en för deras uppgift praktisk erfarenhet, som skulle vara ägnad ersätta hvad som
bruste i deras förkunskaper. Det skulle på sådant sätt råda en viss likhet mellan en privat

skogshushållare och en navigatör, som vid inomskärstrafik hufvudsakligen litade på sin land-

känning. Men för dem båda kunna förhållanden inträda, som ställa kraf på andra och
djupare kunskaper. Nya uppgifter kunna tvinga skogshushållaren utanför hittills nötta spär,

och navigatörn kan vid »tjocka» förlora landkänningen eller föranledas utsträcka sina resor

utanför landkänningsområdet.

Man har emellertid anmärkt, att i fråga om större privatskogar ledningen af hushåll-

ningen uppdrages åt en fackman med högskolebildning, hvilken under sig skulle hafva från
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lägre kursen utexaminerade personer. Sa är måhända i många fall förhållandet, men en

undersökning af de från skogsinstitutets lägre kurs utexaminerade elevernas ställning visar

dock, att ganska många af dem synas innehafva för skogshushållningen ledande befattnin-

gar. Af sökandenas framställning synes framgå, att dessa personer nått sin ställning på
grund af urval och efter sedan de under praktiken ökat sina kunskaper. Styrelsen far här-

vid anmärka, att under liknande förutsättning personer, som förvärfvat allenast skogsskolor-

nas förbildning, äfven blifvit förvaltare af privatskogar, hvilket gifvervis ej kan utgöra något

bevis för att skogsskolornas kurs är vare sig en lämplig eller tillräcklig förbildningskurs

för privata skog5för\'altare.

Tillika har framhållits, att de från skogsinstitutels lägre kurs utexaminerade eleverna

skulle hafva mindre anspråk och sålunda nöja sig med blygsammare lönevillkor än de vid

skogshögskola utbildade skogsmännen. De förra skulle därför kunna inträda äfvea i statens

tjänst såsom en billig mellanklass af tjänstemän. För att bedöma denna sak har styrelsen

sökt erhålla uppgifter äf\en angående lönevillkoren för ett stort antal af dem, som genom-
gått skogsinstitutets lägre kurs. Dessa uppgifter besanna ej det ofvan antydda antagandet.

De från lägre kursen utexaminerade haf\'a i medeltal fullt lika goda och i flera fall bättre

lönevillkor än med dem likåldriga personer, som genomgått högre kursen vid skogsinstitutet.

Af sextiosex personer, om hvilka uppgifter kunnat erhållas, hafva

3 en lön af 2,000 kronor, 6 > » 6,000 kronor

16 . » » 3,000 » 3 » 7,000 och

26 » » » 4,000 9 2 » ' 10,000 " eller mera.

10 » > > 5,000

Härtill komma i regel bostads och vissa andra naturföremåner En anmärkningsvärd

olikhet råder dock sinsemellan bland de frän lägre kursen utexaminerade skogsmännen hade

med afseende på lönevillkor och ställning. Någon enda har intagit plats såsom disponent

och alltså lämnat sin egentliga bana, mänga äro själfständiga skogsförvaltare, andra förval-

tare, under ledning af person med högre kompetens eller i allt fall med begränsad själf-

ständighet. Ett mindre antal synes fått åtnöja sig med än mera underordnade befattningar

till och med skog\aktareplatser eller befattningar, som stå sädana ganska nära. Någon enda

har sökt kronojägarebefattning i statens tjänst. Häraf synes den slutsats kunna dragas, att

den personliga dugligheten gjort sig i hög grad gällande, och att de som åtnöjas med lägre

lönevillkor antingen icke tillhöra de dugligare eller ock i följd af kort verksamhet icke ännu

hunnit visa prof på duglighet. En verkställd utredning har emellertid ådagalagt, att tjänste-

tidens ökning icke motsvaras af en jämn ökning af lönevillkoren.

Det skulle pätagligen innebära en fara för staten att anordna en mellanklass af tjänste-

män med låga lönevillkor under förutsättning att rekrytera denna klass med från skogsinsti

tutets lägre kurs utexaminerade skogsmän, ty staten skulle därvid löpa risk att erhålla alle-

nast de minst dugliga af dessa skogsmän.

Men staten lika väl som enskilde har behof af en klass skogstjänstemän med större

kompetens än kronojägare och kronoskog%aktare. Jämväl af sökandenas framställning synes,

att en viss förbildning i skogshushållning kan vara önskvärd till och med för bokhållare och

forstliga biträden i privat tjänst. Men de förutsätta, att den lägre kursens vid skogsinstitu-

tet kunskapsmått härför skulle erfordras, hvilket pätagligen icke är förhällandet. Privata

skogsägare rekrjnera numera ofta denna mellanklass (inspektörer, faktorer, öf\erskog%'aktare

o. s. v.) frän personer, hvilkas hela förbildning för skogsmannens yrke utgöres af skogssko

lans kurs. Utan \-idare själfstudier är dock detta kunskapsmått härvid otillräckligt, hvilket

personer i denna ställning ofta själf\a erkänna, på samma gång som de uttalat önskvärdheten

af en fortsättningskurs till skogsskolans.

Det är en sådan kurs st)'relson föreslagit för att utbilda en duglig mellanklass skogs

tjänstemän utan uppdrifna löneanspråk. Styrelsen har därvid utgått från det antagandet, att

större duglighet vinnes genom att rekrytera klassen med de bättre eller bästa af skogssko-

lorna; vidare utbildade lärjungar än att rekrytera den med de mindre eller minst dugliga,

som genomgått lägre kursen vid skogsinstitutet, en förutsättning, hvars riktighet icke lärer

kunna jäfvas. Det är likväl icke styrelsens mening, att skogsskolans fonsättningskurs skulle

medföra kompeten- att förvalta vare sig statens eller enskildes skogar. Med afseende härpå

får styrelsen åberopa sitt underdåniga yttrande i denna fråga den 24 september 1908.

\'ärdet af det förslag styrelsen därvid framlagt angående möjlighet för ett fortskridande

från skogsskolan till dess fortsättningskurs och därifrån till skogshögskolan hafva sökandena

velat förringa genom att karikera den studiekurs, som häraf blefve en följd. Bedömes denna

fråga utan förutfattad afsikt att visa nöd\ändigheten af att en lägre kurs anordnas vid skogs-

högskolan, skall man finna, att en begåfvad yngling med god folkskolebildning torde kunna,
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om han vunnit inträde vid skogsskola det år, hvarunder han fyller 19 år, förvärfvat kompe-
tens för intrade vid skogshögskolan det år, hvarunder han fyller 24 (25) år, och vara däri-

från utexaminerad det år, hvarunder han fyller 26 (ä 27) år. Den som aflagt realskoleexa-
men, förr än han ägnat sig åt skogsbanan, torde kunna förkorta denna tid med ett a två år
och sålunda blifva utexaminerad frän skogshögskolan vid 25 års ålder. En sådan yngling
torde dock af domänstyrelsen kunna erhålla dispens för inträde vid skogsskola förr än under
det år han fyller 19 år, och i sådant fall kunna blifva i samma mån tidigare utexaminerad
frän skogshögskolan.

Sökandena hafva emellertid beräknat, att en yngling, som aflagt realskoleexamen,
skulle redan vid 20 års ålder hafva utexaminerats frän den ifrågasatta lägre kursen, (ämför
man härmed deras ålder, som genomgått skogsinstitutets lägre kurs under decenniet 1S99— 1908,
finna vi följande:

är 1899 utexaminerades 7 elever med 21,6 års medelålder
1900 ^> II y » 22,5 >>

» 1 901 » II » » 22,3 » »

» 1902 » 6 » » 23,2 »

> 1903 » 9 ' » 24,1 » »

» 1904 » 10 » .' 24,9 »

» 1905 >' 9 » > 25,4 »

» 1906 » 10 » » 25,9 >

» 1907 » 9 » " 25,8 » v

» 1908 » 9 » » 24,2 »

Det är ej sannolikt, att denna medelålder skulle afsevärdt komma att sjunka.

Styrelsens förslag har bland andra två beaklansvärda fördelar, den ena aU det bereder
tillfälle för förmågorna att komma framåt utan att aflägga studentexamen, det andra att del

måste vara ägnadt att utjämna den klasskillnad, som en olika lång kurs vid elementarläro-

verk och än mer af saknad af sådan kurs i annat fall skulle framkalla.

Styrelsen har sålunda icke funnit anledning frångå det förslag, som framställts i sty-

relsens underdåniga utlåtande den 24 september 190S angående skogsundervisningens
ordnande.

Rörande det nu föreliggande förslaget far styrelsen slutligen yttt-rligan- erinra om alle-

nast två beaktansvärda förhållanden.

Det ena är en formsak, som dock måste tillmätas betydelse. Därest en värskiid kurs

skulle anordnas för utbildande af privata skogsförvaltare, på sätt sökandena ifrågasatt, skulle

dess elever gifvetvis ej anses tillhöra skogshögskolan. Sökandena ifrågasätta ej heller detta,

utan allenast att den genomgångna kursen jämte viss komplettering af skogskunskaperna
skulle medföra kompetens att vinna inträde vid skogshögskolan. Det oaktadt innehåller det

föreslagna formuläret till afgångsbetyg från den ifrågasatta kursen, att det skulle gälla -»skogs-

högskolatis kurs för privata skogsfJä7tstemän~». Detta synes vilseledande, och dä betyget

tillika skulle utfärdas af skogshögskolans rektor, torde ett sådant betyg erhålla sken af, att

lärjungen verkligen tillhört skogshögskolan. Man må hoppas, att det nu anmärkta förhål-

landet har sin grund i ett förbiseende hos sökandena, och att icke häri bör spåras en af-

sikt, att den utexaminerade ynglingen skall synas vara något annat och bättre än hvad han
verkligen är.

Beträffande kostnaderna för den ifrågasatta kursen får styrelsen till sist erinra om föl-

jande. Den föreslagna tillbyggnaden synes blifva för liten, då den med sin lärosal och
ritsal skulle vara afsedd för dubbla kurser hvarje hösttermin. Byggnadskostnaden komme
därför sannolikt att öfverstiga den beräknade. Detsamma torde kunna sägas om förslaget

till utgiftsstat, hvari bland annat ej uppförts andel i kostnaderna för aflöning åt högskolans
rektor och vaktmästare. Det af sökandena beräknade beloppet till årliga utgifter, h\ilket

torde kunna karakteriseras såsom ett minimibelopp utöfver hvad högskolans verksamhet i

öfrigt skulle kräfva, uppgår dock till 22,700 kronor. Detta utgiftsbelopp äfvensom de för

tillbyggnaden nödiga kostnader skulle kunna inbesparas, därest skogsundervisningen ordna-

des på sätt domänstyrelsen föreslagit, på samma gäng som därigenom bereddes större kom-
petens för privatskogarnas skogsförvaltare. Remissakten återställes härjämte.

Stockholm den 30 december 1909.

Underdånigst

:

KARL FREDENBERG.

J. Meves, Th. Urtenblad. Fredrik Giöbel. Th. Hermelin
Edvard Lundberg.
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Förordningar, prejudikat och cirkulärskrifvelser.

Prejudikat rörande utsyning af virke enligt ståndskogsiikvid.

Kungl. Maj:tS nådiga resolution pä de besvär, < ». Alexandersson i Kall i underdå-

nighet anfört öfSer Kungl. Domänstyrelsens den 5 maj 190S meddelade beslut i fråga om
utsyning af klaganden enligt ståndskogsiikvid mellan delägarna i Segerdalens skifteslag i

Jämtlands län tillkommande virke;

i anledning ^f hvilka besvär, till följd af särskilda nådiga remisser, underdåniga ut-

låtanden afgif\-its den 25 augusti 1 908 af Domänslyrelsen, som dänid öf\erlämnat under-

dåniga yttranden af vederbörande skogstjänstemän, den 27 mars 1909 af kungl. landtmäteri-

styrelsen. den 3 juli 1909 af justitiekanslersämbetet samt den 21 augusti samma är af Kungl.

Majt:s befallningshaf\ande i länet, som tillika bifogat underdåniga påminnelser af klagan-

den; gif\-en Stockholms slott den 10 december 1909.

Af handlingarna i målet inhämtas hufvudsakligen följande.

Sedan Undersåkers tingslags ägodelningsrätt den 30 maj 1906 fastställt laga skifte

inom .Segerdalens skifteslag i Kalls socken af nämnda län, företogs förrättning för bestäm-

mande af ståndskogslikviden den 30 oktober 1906 af komissionslandtmätaren Hermes Ruuth

jämte gode män. Sistnämnda dag träffades vidare mellan delägarna i skifteslaget förening

rörande grunderna för ståndskogslikviden, dänid bestämdes, att all skog med gröna barr,

ilock ej träd under 7 engelska tum 3 fot öfver marken, skulle räknas och mätas utan skill-

naden mellan gran och tall, hvaremot torr skog och björkskog ej skidle ingå i likvid eller

räkning; att likvidägare ägde välja, om likviden skulle utgå i penningar eller in natura;

att for utbyte vid likvideringen skulle gälla \-issa angifna pris för träd af olika dimensioner

;

att, om lik%iden uiginge i penningar, den skulle erläggas inom 3 månader, sedan för-

rättningen vunnit laga kraft; och att likvidbelopp in natura skulle urtagas å af förrätt-

mngsmännen anvisade trakter och afverkningeo ske inom 2 år, sedan förrättningen \-unnit

laga kraft.

Vid ^ammanträde med delägarna den 27 september 1907 anmäldes räkningen vara

-ifslutad cch upplästes ett af landtmätaren och gode männen undertecknadt räknings- och

xärderingsintrument, jämväl upptagande likvid mellan delägarna. Enligt denna likvid, som
iiärsarandf delägare genom påskrift å instrumentet godkände med förklaring att likviden

gällde såsom förening, tillades likvidskog dels skifteslotten litt. E om *
j^ mantal, tillhörig

klaganden, till belopp af 4,395 kronor 54 öre af lotten litt. C om '/^, mantal tillhörig

Alfred Andersson, dels skiftesloiten litt. (i. J. om '

,, mantal, tillhörig klaganden, till be-

lopp af 839 kronor 21 öre af lotten litt. A om V.4 mantal, tillhörig Johan Jonsson, dels

ock lotten litt. F om '/|, mantal, tillhiirig E. Alexanderssons stärbhus, till belopp af 405
kronor 70 öre af lotten litt. C, 8,071 kronor 34 öre af lotten litt. B om '

^, mantal, till-

hörig Lars Eliasson och Aug. Andersson, samt 2,338 kronor 58 öre af lotten lirt. A. hvarjämte

äf\en en ar.nan skifteslott, tillhörig E. Alexanderssons stärbhus, tillerkändes likvid-kog till

visst belopp. Enligt likviden skulle vidare dels lotten litt. A lämna den lotterna litt. F
och GJ tillkommande likvidskog a hemskiftet längs skifteslinjen mot litt. C och till den

bredd, som erfordrades, dels lotten litt. B lämna likvidskog å hemskiftet längs skifteslinjen

mot litt E och rågången mot Digernäsets by till den bredd, som erfordrades, del- ock

lotten litt. C lämna sin likvidskog å hemskiftet längs skifieslinjen mot litt. B likaledes till

den bredd, som erfordrades. Sedan vid omförmälda sammanträde 4 personer utsetts att

utstämpla likvidskogen, förklarades sammanträdet afslutadi. Klagan öfver förrättningen

fördes icke.

Efter det de utsedda 4 fiirtroendemännen fullgjort den dem anförtrodda utstämplingen,

påkallades hos vederbörande skogsljänsieman utsyning af de klaganden tillkommande, af för-

troendemännen ut>tämplade tillhopa 13,917 träd. Vid företagen utsyningsforräitning å skiftes-

lagets skog, som vore belägen inom skyddsskogsområdet i Kalls socken, hade emellertid

befunnits, att den af förtroendemännen stämplade skogen uttagits å minsta möjliga område,

i det att å de i likvidsinstrumentet an\isade platser hvarje träd, ^om 3 fot från marken
hållit 7 engelska tum eller mera, blifvit stämpladi, till dess hela likvidsumman uppnåtts.

Med hänsyn till bestämmelserna i lagen angående skyddsskogar den 24 juli 1903 hade

skogstjänstemannen a berörda platser ansett sig icke kunna utsyna mer än 3,759 träd. Två

a! de personer, som hade att till klaganden erlägga ståndskogsiikvid, hade vid förrättningen
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vägrat att för utsyning upplåta större del af sina ägor än som enligt förtroendemännens
stämpling åtgått för likvidens uttagande, och ägaren af det tredje hemman, från hvilket

likvid skulle utgå, hade ej kunnat anträffas. Förrättningsmannen, som ansett sig ej mot
vederbörande ägares bestridande kunna verkställa utsyning samt funnit, att beträffande samt-

liga likviddrifvare enahanda förfarande borde iakttagas, hade därefter afslutat förrättningen.

Ofv'er densamma anförde klaganden besvär hos Domänstyrelsen imder yrkande att

styrelsen måtte förständiga vederbörande skogstjänstenian att under är 1 908 utstämpla den
del af förevarande lik\idskog, som \id förrättningen förbigåtts.

Genom öfverklagade Iteslutet utlät sig Douiänstyrelsen, att styrelsen, som icke kunde
gentemot bestämmelserna i lagen angående skyddskogar deii 2\ juli 1903 bifalla klagan

dens yrkande, funne framställningen icke kunna till någon styrelsens vidare åtgärd föranleda.

Uti de underdåniga besvären har klaganden yrkat bifall till sin hos Domänstyrelsen

gjorda framställning.

Såväl landtmäteristyrelsen som justitiekanslersämbetet hafva uttalat den mening, att

den af förtroendemännen verkställda stämplingen vore en privat åtgärd, som ej kunnat vinna

laga kraft och som ej utgjorde hinder därför, att andra än de stämplade träden toges i li-

kvid, där så erfordrades.

Detta med hvad mera handlingarna innehålla har Kungl. Maj:t tagit i öfvervägande

och, enär den af de utsedda förtroendemännen verkställda utstämplingen icke är af beskaffen-

het att föranleda därtill, att de af dem utstämplade träden skola emot bestämmelserna i lagen

angående skyddsskogar den 24 juli 1903 af vederbörande skogstjänsteman utsynas, samt

frågan om klagandens rätt att pä annat sätt än af nämnda förtroendemän beslämts erhålla

honom tillkommande ständskogslikvid icke är af beskaffenhet att i denna ordning kunna
komma under Kungl. Maj:ts bedömande, finner Kungl. Maj t skäligt fastställa det slut, hvar-

till Domänstyrelsen i målet kommit. Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

GUSTAF
fL. S.J Oskar Nyländer.

Kungl. Maj:t8 utslag på de besvär, revirsassistenten, extra jägmästaren
F. Aminoff i underdånighet anfört öfver Domänstyrelsens beslut den 5
april 1909 i fråga om ersättning till klaganden för verkställdt inarbete

vid uppgörande af plan för afdikning af sankmarker å kronoparken
Helgesundsvåge;

i anledning af hvilka besvär Domänstyrelsen afgifvit underdånigt utlåtande den li

oktober 1909;
gifvet i Regeringsrätten den 28 oktober 1 909.

Den 21 januari 190S förordnades klaganden af Domänstyrelsen att från och med den

I februari samma år tillsvidare under året tjänstgöra såsom assistent inom Västra Jämtlands

och Härjedalens revir mot ett arfvode af 1 00 kronor och resekostnadsersättning efter 50
kronor, allt för månad räknadt, äfvensom traktamente af 6 kronor för hvarje förrättningsdag

och för resdag samt med åliggande, bland annat, att efter Domänstyrelsens särskilda för-

ordnande upprätta skogshushållnings- ocii afdikningsplaner.

Den 14 april 1908 erhöll klaganden förordnande af Domänslyrelsen att verkställa un-

dersökning samt, eventuellt, uppgöra plan för erforderlig afdikning af sankmarker ä krono-

parken Helgesundsvåge i Västra Jämtlands revir mot ersättning enligt ^ 4 af gällande taxa

för skogsförrättningar och dessutom godtgörelse för inarbete med 6 kronor för dag dock

ej för flere dagar än som på förrättningsstället varit använda.

Den 28 december 1908 förordnades klaganden af Domänslyrelsen att tillsvidare under

är 1909 tjänstgöra såsom assistent inom förenämnda revir med i hufvudsak enahanda åliggan-

den, som enligt förordnandet af den 21 januari 1908, samt mot åtnjutande af ett art\'ode

af 2,600 kronor jämte resekostnadsersättning efter 600 kronor, allt för år räknadt, äfvensom

traktamente af 6 kronor för hvarje förrättningsdag samt för resdag.

Klaganden har därefter till Domänstyrelsen insändt räkning ä förenämnda, af honom

pä grund af omförmälda förordnande den 14 april 1908 utförda arbete, slutande å ett belopp

af 155 kronor 31 öre, däraf 60 kronor ersättning för inarbete under I O dagar efter 6 kronor

om dagen.

Vid granskning af denna räkning och sedan klaganden meddelat, att berörda inarbete

verkställts under är 1909, anmärkte revisionen hos Domänstyrelsen, att, enär Kungl. Maj:t



SkOGSADMINISTRATlONEN. 111=^

den 4 december 1908 fastställt de arfvoden, som skulle tillkomma revirsassistenter — och

således äfven klaganden — från den I januari 1 909 och däruti icke inginge ersättning för

inarbete, förenämnda belopp 60 kronor borde afgå.

Genom öfverklagade beslutet har Domänstyrelsen, med godkännande af denna revi-

sionens anmärkning, förordnat om utanordnande af endast räkningens återstående belopp

95 kronor 31 öre. I de underdåniga besvären har yrkats, att till klaganden måtte utbetalas

jämväl ersättning för omförmälda inarbete med i räkningen upptaget belopp 60 kronor.

Kungl. Maj;t har i nåder låtit sig föredragas ofvanberörda underdåniga besvär; och,

enär det arbete, klaganden på grund af åberopade förordnandet den 14 april 190S haft att

utföra ä marken, af honom verkställts under år 1908, samt vid sådant förhållande den honom
genom samma förordnande tillförsäkrade godtgörelse efter angifven grund för det af upp-

draget betingade inarbete bör utgå oberoende däraf, att detsamma utförts efter det med 1 909
års ingång klaganden kommit i åtnjutande af de revirsassistent utaf Kungl. Maj:t tillagda

förändrade aflöningsförmåner, pröf\'ar Kungl. Maj:t skäligt att, med upphäfsande af Domän-
styrelsens beslut, förklara klaganden berättigad att utbekomma det belopp. 60 kronor, han i

klandrade räkningen fordrat såsom ersättning för inarbete under år 1909. Det vederbörande
till underdånig efterrättelse länder.

Under K. Maj:ts sekret.

;L. S.~)

Hugo Elho/.

Administrativ praxis.

Konungens befallningsbafvandes bemyndigande för jägmästare
att under hand realisera oförsåldt auktionsvirke.

Sedan för virkesposten n:o 8 i 1909 ars stämplingslängd för Elfdalens kronopark icke

erhållits antagligt anbud vare sig vid auktion eller därefter infordrade skriftliga anbud, be-

myndigades vederbörande jägmästare af Konungens befallningshafvande i länet att under

hand realisera densamma till pris icke understigande 5,637 kronor 6 öre, hvartill virkespos-

tens värde beräknats.

Inder januari 1910 inkom ett anbud med 5,978 kronor 70 öre, hvilket anbud af

vederbörande öfverjägmästare — under förmälan att han saknade kännedom om för huru

läng tid jägmästarens af Konungens befallningshafvande lämnade bemyndigande att under

hand realisera oförsåldt auktionsvirke anses skola gälla — underställdes Kungl. Domän-
styrelsens" pröfning.

Med anledning häraf resolverade styrelsen (den 26 januari 19 10) att

»då försäljningen af ifrågavarande virke enligt Kungl. Domänstyrelsens beslut skolat

ske å auktion och det alltså jämlikt § 50 af kungl. förordningen den 26 januari 1894 an-

gående hushållningen med de allmänna skogarna i riket ålegat Konungens befallningshafvande

i Kopparbergs län att verkställa sagda virkesförsäljning, och då Konungens befallnings-

hafvande, ^cdan det visat sig att virket ej kunnat säljas å auktion innan årets utgång, be-

myndigat jägmästaren i Österdalarnas revir att under hand försälja omnämnda virkespost för

ett pris ej understigande 5.637 kronor 6 öre, finner kungl. styrelsen ej skäligt upptaga det

afgifna anbudet, till pröfning.»

Tjänster och förordnanden.

Kungl. domänstyrelsen. Byråchefen Hermelin åtnjuter tjänstledighet frän och

med den 8 februari för fullgörande af allmänt uppdrag. Notarien Rasch uppehåller byrå-

chefsämbetet och amanuensen Wigelius notariebefattningen.

SkogsforSÖksanstalten. Kungl. Maj:t har medgifvit föreståndaren för skogsför-

söksanstalten, jägmästaren Gunnar Schotte, ledighet från vissa med hans befattning såsom

t. f. föreståndare förenade göromål under en tid af 5 veckor under januari och februari

månader och har kungl. domänstyrelsen under nämnda tid förordnat botanisten vid samma
anstalt fil. d:r Henrik Hesselman att bestrida de med föreståndarebefattningen förenade göro-

mål från hvilka Schotte befriats.

VästbO revir. Sedan Kungl. Maj:t den -7i beviljat jägmästaren i Västbo revir

Anders Frithiof Kopp nådigt afsked har extra jägmästaren Erik Helmers förordnats att intill
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(loss tjänsten k:>n varda i vederbörlig ordning återbesatt uppcliälla iäginäbtari'hel'attiiingc'il

i reviret.

Tjänstledighet har beviljats:

föreståndaren för Bjurfors skogsskola Henrik Julius för enskilda angelägenheter '/»

—

"72 med förordnande för e. jägm. Carl Sundberg;
assistenten hos öfverjägmästaren i Mellersta Norrlands distrikt Torsten Larsson för

sjukdom -7,— "Vs med förordnande för e. jägm. Arne Winbergh under tiden '/-— "Va i

Kungl. May.t har beviljat jägmästaren i Örebro revir A. G. Ericsson för sjukdom
tjänstledighet under år 19 10 med förordnande för e. jägm. Harald Sluart samt

jägmästaren i Hernösands revir Vilhelm Smitt för allmänt uppdrag '/^

—

Vj '"^'^ 'ö""'

ordnande för e. jiigm. Ragnar Lindahl,

Biträdande jägmästare. Extra jägmästaren G. E. Gran har förordnats att såsom
biträdande jägmästare inom P"inspongs revir på eget ansvar handhafva för%'altningen af Gull-

bergs kronojmrk samt öfriga allmänna skogar i GuUbergs härad.

Till extra jägmästare inom Gäfle—Dala distrikt har den -''/j förordnats utexami-

nerade skogseleven Einar J. Berggren.

Praktiska året för Utex. skogselever. Kungl. Maj:t har den 28 december

1909 förordnat att, utan hinder af bestämmelsen i första punkten af 57 § i förnyade nådiga

instruktionen för skogsstaten, den, som vid skogsinstitutet aflagt fullständig afgångsexamen
och därefter under ett hälft år utöfvat ]iraktisk verksamhet i skogsyrket samt därvid ådaga-

lagt flit och skicklighet, må kunna af domänstyrelsen under år 1910 på ansökning och efter

vederbörande öfverjägmästares hörande, anställas såsom extra jägmästare inom visst distrikt.

Länsjägmästares meriter vid ansökan till befattning vid skogsstaten.

Sedan motioner vid nu pågående riksdag väckts om rätt för vid skogsvårdsstyrclse

tjänstgörande forstligt biträde, som aflagt afgångsexamen från skogsinstitutets högre kurs, att

för vinnande af anställning i statens tjänst få räkna sig till godo den tjänstgöring, han utöfvat såsom
länsjägmästare, torde det vara af intresse att taga del af domänstyrelsens ställning till denna fråga.

Mötet med rikets skogsvårdsstyrelser hemställde i underdånig skrifvelse den 15 de-

cember 1908, att Kungl. Maj:t mätte taga under ompröfning, i hvad mån vid skogsvårds-

styrelserna anställda länsjägmästare, som fullgjort hvad som erfordras för vinnande af anställ-

ning i statstjänst må vid tillsättande af sådan befattning få räkna sig till godo väl vitsordad

tjänstgöring vid skogsvårdsstyrelsc.

Genom nådig remiss anbefalldes domänstyrelsen att häröfver afgifva utlåtande och an-

förde därvid:

»Styrelsen medgifver, att så kallad länsjägmästares verksamhet i vissa delar öfverensstämmer

med den verksamhet, som utöfvas af statens skogsingenjör, men häraf följer ej, att bädaderas

verksamhet skall värdesättas lika, då de söka jägmästarebefattning i statens tjänst. Så kallad

länsjägmästarebefattning tillsättes nämligen ej af Eders Kungl. Maj:t eller af statsmyndighet

och står ej under statens kontroll. Den närmar sig alltså en privatbefattning, i följd hvaraf

ett uppdrag att vara skogsförvaltare i privat tjänst i än högre grad borde räknas såsom merit

vid ansökning till jägmästarebefattning i statens tjänst, enär sistnämnda båda tjänster i fråga

om skogshushållning kunna stå hvarandra ganska nära. Medgåfve staten ett sådant värde-

sättande af tjänstgöring utom skogsstaten, skulle intresset slajjpas hos dem, som ägnade hela

sin verksamhet åt statens tjänst. Denna är sämre aflönad än tjänstgöring i skogsvärdssty-

relser eller privat tjänst, i all synnerhet förr än ordinarie befattning i skogsstaten erhålles,

(Jch det är i första rummet utsikten för extra ordinarie tjänstemän, som ägna hela sin

tid ät staten, att inom öfverskådlig tid vinna befordran till ordinarie befattning, som gör att

staten kan bibehålla dugande unge män i sin tjänst. Släpper staten denna hållhake, skall

det ej blifva möjligt att utan att väsentligt höja aflöningen bibehålla sådana yngre män i

skogsstatens tjänst. De skola komma att ägna sina bästa krafter åt skogsvårdsstyrclsernas

och privatas tjänst samt därefter omsider söka hamna hos staten, där de, efter att hafva nätt

ordinarie anställning, hade säker utkomst, äfven om deras bästa krafter förbrukats, och hopji

om en ganska god pension. Skogsvårdsstyrelserna och enskilde däremot skulle allenast i

ett mindre antal fall behöfva pensionera sina förbrukade skogsförvaltare.

Ett bifall till nu ifrågavarande framställning skulle obestridligen innel)ära en oskattbar

fördel för skogsvårdsstyrelserna, men det skulle däremot för statens skogsförvaltning och
pensionsväsende innebära en fara af mycket stor räckvidd.-

Med anledning af det anförda hemställer domänstyrelsen, att framställningen icke mätte

föranleda till någon Kungl. Maj:ts åtgärd.
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Några anteckningar om skogbildande träd

vid Torneträsk.

Af ToRSTEX Lagerberg.

Under de tre senast förflutna somrarna har jag haft tillfälle att

studera floran i fjällområdet kring Torneträsk eller närmare angifvet i

trakten kring denna betydande insjös västra hälft. Sommaren igoS gjordes

bland annat ett längre uppehåll på tvenne skilda punkter af norra stran-

den, dels vid Vakkejokk^ och dels på Snuritjåkkos sydsluttning vid Jeb-

renjokk. Naturen är å dessa båda platser särdeles fängslande. Har man
lärt känna och beundra fjällflorans rikedom och yppighet på södra sidan

i lunddälderna pä Xjuljas sluttningar vid Abisko eller Björkliden, sa måste

man med häpnad konstatera, att vegetationen på den norra erbjuder en

ännu frodigare anblick. Detta gäller icke blott undervegetationen i dess

helhet utan kanske framför allt björkregionens trädartade element. En
sådan lifskraft och växtlighet, som träden här i stort sedt uppvisa, kan

jag ej erinra mig hafva iakttagit på någon annan plats inom det ofvan

angifna området. Såväl med afseende på stammarnas tjocklek som höjd

torde de icke stå dem mycket efter, som under betydligt gynnsammare

förhållanden återtinnas i långt sydligare nejder. Härtill kommer, att

äfven andra trädslag än björken spela en viktig roll i skogens samman-

sättning, och den ensartade prägel, som i allmänhet är utmärkande för

fjällens björkregion, förbytes sålunda här i en mera tilltalande och om-

växlingsrik. En undersökning öfver de skogbildande träden på denna

plats borde därför gifva intressanta resultat, och jag beslöt fördenskull

att vid sidan af min botaniska hufvuduppgift ägna äfven denna fråga

någon uppmärksamhet.

Äfven om denna föresats under sommaren looS icke lät sig närmare

utföras, hann jag dock vid detta tillfälle göra en iakttagelse af intresse.

' För de geografiska namnen hänvisas härmed till den utredning, som återfinnes i O.

Sjögren, Geografiska och glacialgeologiska studier vid Tometräsk. — S. G. Urs Årsbok 3

{1909). sid. 20S.

^e^svårdsjoreningens Tidskrift loio. Fackufi/>satser. \
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den oväntade upptäckten af trädformig asp på denna nordliga bredd-

grad (c:a 68° 23'), ett fynd, som jag redan förut i största korthet har

omnämnt (LAGERBERG, I, sid. 20). Då jag sistlidne sommar ånyo be-

sökte området, ingick det därför i min plan att utreda detta träds före-

komst och betydelse i björkskogen på Torneträsks norra strand, och

denna plan har äfven fullföljts så vidt tid och öfriga omständigheter det

medgåfvo. — Då jag härmed meddelar resultatet af mina undersökningar

öfver aspen, vill jag samtidigt begagna tillfället att lämna några upp-

gifter om björkregionens öfriga trädslag, om hvilka jag äfvenledes gjort

en del anteckningar, till större delen från samma område.

Anledningen till vegetationens yppighet på Torneträsks norra strand

beror utom på ett mot söder synnerligen väl exponeradt läge på jord-

månens beskaffenhet. Till Vaivantjåkko i öster bestå nämligen de brant

uppstigande fjällsidorna af kalkhaltiga, lättvittrade bergarter, hvarför de

till större delen täckas af djupa lösa jordlager, som dessutom äro starkt

myllblandade. Kommer så härtill en god bevattning, torde betingelser

för en frodig växtlighet vara för handen. Endast på den ofta nog nästan

plana strandremsan, där urberget fläckvis träder i dagen och på de par-

tier af fjällsluttningarna, där anhopningar af större moränblock förekomma,,

har vegetationen ett magrare utseende. Fjällens stigning är ofta mycket

stark, från Vakkejokk till Vilkisnjira i väster afbrytes den emellertid ofta

af plana terasser af mindre utsträckning, hvilka delvis äro utbildade som
kärr. Den brantaste sluttningen träffar man på Snuritjåkko, som ända

från stranden reser sig hastigt i höjden. På detta fjäll får därför björk-

regionen en särdeles skarpt markerad öfre gräns; från södra stranden

sedd ter den sig nästan linjerak. Den torde här kunna betecknas både

som rationell och empirisk \ ehuru den på fjällsträckningen å norra stran-

den i allmänhet torde vara blott empirisk så tillvida, att öfverskjutnings-

skållans brant bildar ett oöfverstigligt hinder för trädens vidare fram-

trängande.

På sydsluttningen af den stora kalkplatån mellan Vilkisorta (kartans

Ortovare) och Vaivantjåkko kan den rationella trädgränsen förläggas till

en nivå af 600 m. ö. h. Emellertid går björken långs Vakkejokks ofta

djvipt nedskurna flodfåra mycket högre och längre mot norr; de sista

björkarna finner man i omedelbar närhet af en fristående hårdskifferkulle

ungefär 3 km. öster om den lilla sjön på Vilkisortas nordsida och på

en höjd af omkring 685 m. ö. h. — Till jämförelse må erinras om, att

' Empirisk gräns = den gräns, till hvilken ifrågavarande trädslag öfverhufvud taget

når, rationell gräns = den gräns, vid hvilken trädet upphör att föryngra sig genom frön.

— Jfr för öfrigt Skrnandf.r, Geol. Fören:s Förh., 22 (1900), sid. 4S6.
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björkregionen på Njuljas nordsida (söder om Torneträsk) upphör vid 621

m. och på dess sydsida vid 662 m. ö. h. (jfr Sylvéx, I, sid. 3).

Innan jag öfvergår till den mera detaljerade framställningen, vill jag

fästa uppmärksamheten på ett förhållande, som låter sig iakttagas öfver-

allt i den björkskog, som växer på fjällens sluttningar: trädens stammar

stå ej vertikalt utan intaga en lutande ställning, och denna lutning drifves

understundom sä långt, att de bli vinkelrätt inriktade mot den sluttande

markytan. Stammarnas böjning har redan förut uppmärksammats af Syl-

VÉX, (I, sid. 5), såsom ofta inträffande med de individ, hvilka växa i

björkregionens öfversta gräns och tolkas af honom som en följd af vindens

inverkan. Som jag redan nämnt kan emellertid detta fenomen spåras

ända ned i björkregionens nedersta delar, hvadan fjällvinden knappast i

någon större omfattning kan vara orsaken till ett sådant växtsätt, i all

synnerhet som traktens topografi är sådan, att vindar, som blåsa utför

fjällsluttningarna, torde vara ytterligt sällsynta. Efter allt att döma för-

orsakas stammarnas sneda ställning af snötrycket. De under vintern

hopade snömassorna röra sig på grund af sin tyngd sakta ned utefter

fjällets sidor, hvilket i synnerhet inträffar på våren vid snösmältningen.

Alla mindre träd och buskar, som blifvit inpackade i drifvorna, och som
icke förmå hålla stånd mot den glidande snöns påtryckning, tvingas

sålunda in i ett snedt läge. Detta för hvarje år alltifrån deras tidigaste

utvecklingsstadier återupprepade behandhngssätt medför, att stammarna

ej kunna inrikta sig vertikalt utan för all framtid bli fixerade i en sned

ställning.

Att det är snön, som har sin hand med i spelet, bestyrkes ytterligare

af det faktum, att å områden, där marken är i det närmaste horisontal

och en starkare snödrift sålunda ej bör förekomma, träden växa fullt

vertikalt. Detta är exempelvis fallet på de terrassformiga afbrotten i den

eljes jämna sluttningen af Vilkisortas sydsida m. fl. andra ställen. Starkt

böjda stammar kan man äfven få se i de af fjällbäckarna nedskurna

ravinerna, hvilka som bekant föra en ofta synnerligen rik växtlighet.

Dessa rännor fyllas under vintern helt och hållet med snö till ett ansen-

ligt djup, och alt äfven här oaktadt lutningen icke är stark en ganska

afsevärd snöskridning inträder, tillkännagifves bl. a. af det utseende, som
föregående vegetationsperiods örter förete efter snöns afsmältning. De
döda växtresterna ligga hårdt fastpressade mot marken och peka alla

med sina spetsar i riktning mot fjällets fot. Som en följd af trädens

sneda ställning torde man kunna anse deras ofta mycket starkt excen-

triska tillväxt, hvarvid den från fjället vända sidan af stammen är den

gynnade. Snöns betydelse för stammarnas utbildning har äfven upp-

skattats af G. Anderson (I, sid. 54), som från våra sydligare fjälltrakter
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skildrat, huru träden genom snötryck under vintern erhålla starkt böjda

och deformerade stammar. En intressant jämförelse erbjuder sig bl. a.

äfven från Eldslandets skogsregion, hvarifrån Skottsberg, (I, sid. 17,

fig. 4) i ett nyligen utkommet arbete skildrar, huru träden i skogsbältets

öfversta gräns ofta visa starkt vinkelböjda stammar, uppkomna genom
nedrasande snömassor. Böjningen är här betydligt kraftigare liksom också

snöns anlopp torde ha varit mycket hastigare och våldsammare, än hvad

det i allmänhet blir i våra fjäll.

Skogen kring Torneträsk faller så godt som uteslutande inom björk-

regionens område, karaktärsväxten är sålunda fjällbjörken {Betula odorata

Bechst. f. subalpina Larss. Laest.). Utom detta förekomma mer eller

mindre starkt inblandade följande träd: asp [Populus tremula L.), gråal

{Alnus incana (L.), Willd. var. borealis Norrl.) svartvide, sälgvide och

grönvide [Salix nigricans J. E. Sm., S. caprea L., 5. phylicifolia L.)

samt rönn {Sorbus ancuparia L.) och hägg [Prunus padus L. var. borea-

lis Schubeler).

Björken uppträder under de mest olika skepnader, och det torde

väl icke vara tvifvel underkastadt, att flera från hvarandra väl skilda

typer här föreligga. Fjällbjörkens mångformighet är ju en sak, som redan

förut vunnit beaktande. I sitt bekanta arbete »Pflanzenbiologische Stu-

dien aus Russisch Lappland» framhåller KiilLMAN (II, sid. 162), att träd-

gränsens björkar endast till sina habituella egenskaper kunna skiljas från

låglandets former. Han är sålunda här böjd for det antagandet att för-

ändrade lefnadsförhållanden varit den egentliga orsaken till de afvikande

karaktärer, som dessa gränsbjörkar uppvisa. För min del är jag emeller-

tid snarare benägen att tro, att flertalet former verkligen representera

konstanta typer, detta på grund af sättet för deras uppträdande. Full

klarhet i denna intressanta fråga torde väl här, liksom i andra med detta

likartade fall endast kunna ernås genom kulturförsök, hvilka emellertid,

så vidt }ag har mig bekant, alltjämt fortfarande saknas. I de omnämnda
olika formerna inbegripas naturligtvis icke de många med all säkerhet

hybridogena individ [Betula odorata x nana), som hafva en mycket vid-

sträckt spridning i hela området, och som i sina skilda former represen-

tera snart sagdt alla tänkbara öfvergångsstadier mellan stamarterna. Tyd-

ligt är, att den som vill söka åstadkomma en tillförlitlig och systematiskt

korrekt utredning af våra björkformer är hänvisad till studier på lefvande

exemplar i naturen; att uteslutande med stöd af torkadt material söka

lösa detta spörsmål är minst sagdt oförsiktigt och leder i alla händelser

till osäkra eller oriktiga slutsatser (jmfr N. C. Kindberg: »Om släktet

Betula». — Bot. Not., Lund 1908 och 190g).
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Egenskaper, som man finner vara underkastade den största växling,

äro bl. a. bladens form och storlek, tandningens styrka och hos trädfor-

made exemplar äfven grenvinkeln. Det är i synnerhet variationerna i

denna senare, som betinga de tvenne, hvarandra habituellt så olika björk-

typer man möter vid Torneträsk. Den ena är utmärkt af en relativt

liten grenvinkel och långa raka, uppåtriktade grenar, kronan blir sålunda

mera tät och kompakt, och trädet gör ett mera robust intryck. Utmär-

kande för denna form är dessutom den stora rikedomen på rosettartade

kortskott. Hos den andra är grenvinkeln betydligt större, och kronan

blir därför betydligt glesare. Denna form. som för öfrigt utmärkes af en

rikare tillgång på långskott, kan i enstaka fall utbildas som hängbjörk.

\'erkliga hängbjörkar äro emellertid, såvidt jag kunnat finna, sällsynta i

området. De vackraste jag såg anträttades under en tur till Abiskojaure

alldeles utmed den sedvanliga turistvägen i Kårsavagges mynning. —
Båda formerna växa ofta alldeles bredvid hvarandra och nå ansenliga

dimensioner.

Mera ingående studier öfver björkens variationsriktningar i öfrigt

har jag icke företagit och skall i det följande inskränka mig till att med-

dela några uppgifter om björkvegetationen af mera allmänt intresse.

Den björk, som finnes s. om Torneträsk på den flacka slätt, som

sträcker sig upp mot fjällkedjans fot, når oftast inga större dimensioner

(i allmänhet 3— 7 m.) Mark-^•egetationen är mestadels hedartad, ofta för-

sumpad: träden stå vanligen glest och ha mången gång ett starkt defor-

meradt \ttre. På den något starkare sluttningen norr om järnvägen är

skogen i alla händelser något frodigare och när vid Björkliden ganska

respektabla dimensioner. Löfsprickningen inträffar i regel vid midsom-

mar; genom den gulaktiga färg. som är karaktäristisk för de unga

bladen, gör emellertid björkskogen häruppe på detta utvecklingsstadium

ett helt annat intryck än längre söderut. Nästan ännu kraftigare fram-

träder bladens gulaktiga färg på högre nivåer såsom t. ex. vid Vassijaure.

hvarest de glesa björkarna lefva i björkregionens öfversta gräns (520 m.

ö. h.). Löfsprickningen inträffar här något senare, och bladen bibehålla

sin gulaktiga skiftning särdeles länge, ända till de äro i det när-

maste fullt utvuxna. Det berörda fenomenet bör säkerligen tolkas som

försenad klorofyllbildning och torde ha sin grund däri, att dygnets tempe-

ratur under vegetationsperiodens första tid icke blir tillräckligt hög, för att

klorofyll skall kunna uppstå i större mängd (jfr Pfefkek, I, sid. 318—319).

Aro bladen ljusare på våren, erhålla de emellertid längre fram på

sommaren en djupare grönska än den man finner hos sydligare björk-

skogar. Denna omständighet i förening med den stelhet, som förgrenings-

typen bibringar träden, för det med sig, att det leende intryck man är
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van vid frän sydligare nejders björkskogar aldrig till fullo nås häruppe,

äfven om växtligheten i öfrigt är aldrig så frodig.

Som redan påpekats, är björkskogen på Torneträsks norra strand i

sin helhet betydligt kraftigare än på södra sidan. Som exempel på
trädens dimensioner kunna meddelas följande siffror från tvenne upp-

mätta individ. Det ena, stående i nedre björkregionen ett par km. väster

om Vakkejokk hade vid brösthöjd en stamdiameter af 33,8 cm. och en om-

kring 10 m. lång stam, som intog en från ijället starkt lutande ställning.

Det andra, ett synnerligen vackert träd, växte i en ravin på Vaivantjåkkos

sydsluttning (öster om Vakkejokk) och hade en fullt vertikal stam af

omkring 1 1 m:s höjd med en ända till basen slät, skinande hvit och ospruc-

ken bark och en mycket vid krona. Stammen höll vid brösthöjd 35 cm.

i diameter. Större björkar uppmätte jag ej, ehuru sådana med all sanno-

likhet torde finnas, träd af 8— 10 m.s höjd och 26—29 cra:s stamdiameter

vid brösthöjd äro dock mycket vanliga. Björkens föryngring är här lik-

som de flesta andra träds en ganska vansklig sak. Unga träd förekomma

visserligen, dock ingalunda allmänt (ifr SvLVttx, I, sid. 7). Speciellt

vansklig är naturligen dess reproduktion i områden, som komma mycket

nära dess rationella öfre gräns. Hur förhållandena gestalta sig i Vassi-

jaure-sänkan, har redan framhållits af SvL\KX. All den skog, som växer

här, faller numera ofvanför den rationella björkgränsen; någon spontan

återväxt af björk efter den vandalisering, för hvilken skogen under järn-

vägsbyggets dagar utsattes, torde man sålunda med största sannolikhet

icke kunna vänta sig.

Lapparnas inverkan på skogen gör sig ofta synnerligen starkt märk-

bar. Kring Vakkejokk har förr i tiden funnits stora lappläger, hvarom

ännu vittna de stora förhuggningar, som gjorts som stängsel för renhjor-

darnas sammanhållning. Den mängd träd, som därvid fälles, är högst

betydlig. Sker denna trädfällning på vintern, då snön ligger djup, tagas

stammarna af vid snöns yta, och då sommaren inträder finnes af skogen

kvar endast en samling omkring meterhöga stubbar, hvilka så vidt jag kun-

nat finna i allmänhet förlora förmågan att alstra nya skott. Den anblick,

som en sådan sköflad skog gör, är synnerligen tröstlös; hur den tar sig

ut, har man tillfälle att iakttaga vid Vakkejokk strax ofvan dess för-

grening, där ett större område med rik gräsväxt och därur uppskjutande

afhuggna och multnande björkstammar vittnar om hvad som varit och

icke kommer åter. Orsaken till att björken har svårt att föryngra sig i

områden, där lapparna under en följd af år slå upp sina sommarläger,

är äfven mera indirekt. Om de icke hugga ned skogen i dess helhet

på området, så gallra de den alltid mer eller mindre starkt, ett förfarings-

sätt, som medför, att björkskogen så småningom helt och hållet förlorar
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sin ursprungliga karaktär. De kvarvarande träden blifva friställda, under-

vegetationens sammansättning förändras, och skogstypen blir parkartad.

Ett särdeles vackert exempel på dylik parkartad björkskog finner

man vid nordvästra ändan af Torneträsk på sluttningarna af Pälnovare

och Xjunjes, hvarest sedan många år tillbaka en lappkoloni om somrarna

har sitt tillhåll. Trakten är starkt kuperad och rik på fluviala sandåsar

och kullar, hvilka bildades af den mäktiga älf, som genom Bardodalen

bildade ett aflopp för den forna Torne-issjön. Dessa kullar ha förr klädts

af en örtrik björkskog, genom gallring af träden har örtrikedomen min-

skats och gräsen tagit öfverhand. För närvarande är undervegetationen

visserligen synnerligen frodig men ganska ensartad till sin sammansätt-

ning och består å stora sträckor nästan uteslutande af tätt meterhögt

gräs samt Trolltus europceus. Att björken ej genom frön kan föryngra

sig på sådana lokaler är ju naturligt. — Parkartad björkskog har redan

förut omnämts i denna tidskrift af HOLMGREX (I, sid. 5) från Arjepluogs

och Jockmocks lappmarker. Den typ, som därifrån beskrifves, synes

dock icke fullt öfverensstämmande med den jag ofvan skildrat, och dess

utvecklingshistoria tolkas också på ett helt olika sätt. Endast på ett

enda ställe vid Torneträsk har jag sett en björkskogstyp, som till sin

uppkomst torde vara fullt spontan, och som väl närmast torde kunna

föras till den kategori, hvilken här åsyftas. Det är i björkregionens

öfversta del på Snuritjåkko. Undervegetationen är å större delen af

detta fjälls sydsluttning särdeles rik på örter och fortsätter som sådan

till sina hufvuddrag oförändrad ett stycke ofvan björkens öfversta gräns.

Då björkarna inom det kritiska gränsområdet, säsom ju i allmänhet ar

fallet, icke bilda några slutna bestånd, uppkommer här å flera ställen

ett slags parkartad björkskog, dock af ringa utsträckning. Utbildandet

af dylika formationer är af ett speciellt intresse, till deras sannolika för-

klaring skall jag senare återkomma.

Aspens förekomst i Torneträsk-området omnämndes för första gången

mera utförligt af Svlvéx (I, sid. 8). I trädform träffade han den emel-

lertid blott i närheten af Stenbackens järnvägsstation, hvarest fläckvis

individ af »ända till öfver 3 m:s höjd > förekommo; talrikast uppträdde

den dock äfven här under form af »1,5— i m. höga exemplar (rotskott)».

Längre mot väster påträffar man asp af ännu mera förkrympt utseende.

Den öfvergår här till en typisk krypbuske, som endast obetydligt förmår

sända sina skott i höjden. Som sådan har den en stor utbredning på
sannolikt alla de fjäll, som omgifva Torneträsk; den västligast belägna

lokal, på hvilken jag själf observerat densamma, är vid Björkliden, där
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den emellertid tyckes växa under relativt gynnsamma förhållanden, då

den på sina ställen kan bli en mellan i,s och 2 m. hög buske.

Krypaspen är en klimatisk degenerationsform, som har en mycket
vidsträckt utbredning i hela norra Sverige på hedartad mark. Dess all-

Förf. foto.

'I"venne 5—6 m. höga a>i>ar i nedre björkregionen på
Torneträsks norra siraml väster om Vakkejokk.

manna utseende framgår af den skildring, som samme förf. lämnat i sin

förut nämnda uppsats (I, sid. 9, fig. 2). I fjällen följer den björken upp
efter fjällsidorna, går emellertid efter hvad jag iakttagit icke så långt

som denna. På Njuljas ostsida har jag iakttagit den i björkregionens

öfre del och på norra stranden af Torneträsk stiger den upp till ej fullt

600 m. ö. h. S^I,\"KX fann den å Vadvetjåkko på en nivå af 560 m. ö. h.

På Gellivaredundret uppträder den spalierformad i björkregionens öfre

del på 640 m:s höjd öfver hafvet, och i Kebnekaise-massivet stiger den
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på en utlöpare af Kebnetjäkko i skyddadt sydläge till den betydande

höjden af 680 m.; för dessa senare uppgifter har jag doktor S. BiROER

att tacka. Den nordligast belägna punkt på svenskt område, från hvil-

ken den är känd, torde vara Mukkavuoma intill Könkämä älf (68° 52'

n. br.), där den anträftats af kand. Til. Fries. Äfven från ryska lapp-

marken omnämnes krypaspen afKiiiLMAX (II, sid. 223), den öfverskrider

emellertid här mångenstädes björkens gräns mot norr; i Alperna hör

den likaledes till de löfträd, som nå längst upp på fjällens sidor. Den

är sålunda enligt S(IIK<)TI-:r (I, sid. 247, fig. 105 B) anträffad på en

höjd af 1900 m. ö. h., dock endast som låg buske.

Krypaspen växer helst på stenbunden mark (morän) och synes före-

dra mera öppna platser i björkskogen, där den direkt utsattes för solens

strålar. Bladen bli därigenom mycket ofta starkt rödbruna. Årsskotten

nå i allmänhet icke någon större längd, ofta stanna de vid 5— 8 cm. Förved-

ningen fortskrider långsamt, hvilket har till följd, att de vanligtvis icke

förmå uthärda en öfvervintring utan bortfrysa. Härigenom åstadkommes

dessa krypbuskars risiga utseende och synnerligen oregelbundna för-

grening, och detta är likaledes orsaken till att ett hinder lägges i vägen

för uppkomsten af trädformade individ.

Till och med vid Vakkejokk, där förhållandena uppenbarligen äro de

allra gynnsammaste, och där, såsom jag förut nämnt, trädformig asp ännu

förekommer, har krypaspen stora svårigheter att öfvervinna för att blifva

träd. Som exempel härpå kan anföras, att ett exemplar, som tydligen

gjorde allt för att uppnå trädform, och som i juli 1909 hade nått omkring

I m:s höjd och gick på sitt jide år, icke mindre än 4 gånger hade fått

sina toppskott bortfrusna. Att det under sådana omständigheter bör

vara synnerligen svårt för den trädformade aspen att bibehålla sig på

platsen faller ju af sig själft.

Som redan nämnts fann jag sommaren 1908 några större aspträd

vid Vakkejokk. Det största af dessa hade en brösthöjdsdiameter af 34,4

cm. Vid mina undersökningar på platsen senast förflutna sommar har

jag ytterligare anträffat omkring ett 20-tal trädformade individ i björk-

regionens nedre del, alla väster om Vakkejokk. Af dessa finnes det ojäm-

förligt största antalet i Vakkejokks omedelbara närhet nedanför en träd-

lös moränkulle. De flesta äro gamla träd, yngre individ äro mycket

sparsamma.

Det allmänna intryck, som dessa aspar göra, är i mångt och mycket

afvikande från det man är van vid från sydligare breddgrader. Stam-

mens släta bark är starkt gulgrå, den nedre spruckna delen är särdeles

groft och djupt sprickig och erinrar i detta hänseende icke sä litet om

en stam af masurbjörk. I förhållande till stammens längd är kronan
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påfallande vid och gles. Grenarna af första ordningen äro i allmänhet

smala och långa, nedböjda och mot spetsarna bågformigt uppstigande, un-

derstundom starkt och oregelbundet slyngade. I sin tur äro de mycket

sparsamt förgrenade och bära mot spetsarna en samling af några få,

särdeles stora blad. Bladverket är därför strängt lokaliseradt till kronans

periferi. Orsaken härtill är att söka i den omständigheten, att sidoknop-

parna på långskotten i allmänhet icke förmå uthärda den första öfvervint-

ringen utan dödas och affalla, och grenarna uppbyggas sålunda under

Förf. foto.

Vig. 2. Död, kullfallen asp, hvars topp under lifstiden torkat. < )bsersera den öfversta

grenens kraftiga och egendomliga utveckling.

en lång följd af år uteslutande genom sina terminala knoppar (se fig.

3). Tillväxten är visserligen underkastad rätt stora växlingar men är

under vissa år synnerligen minimal. Sistlidne sommar hade årsskotten

vid tidpunkten för mina observationer (den 18/7) nått en längd af

i medeltal 3 cm.; sannolikt växte de icke stort mera under året.

Det längsta jag mätte (från år igo8) höll endast 6 cm., större torde dock

förekomma. Ofta äro årsskotten synnerligen korta; exempelvis kan an-

föras, att årslederna 1901— 1905 å den i fig. 3 afbildade grenen variera

mellan 6 och 10 mm. i längd.
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Toppskotten äro tätt gråludna, deras på knoppfjällen direkt följande

blad har ofta en mycket afvikande form. Understundom är det helt

litet med ett c:a 2 mm. långt skaft och en smalt oval intill 8 mm. lång

skifva, som i kanten är försedd med en eller annan grof tand, ofta är

Fig. 3. Gren af asp från förekomsten vid Vakkejokk. Till-

växten har under de sista 10 åren uteslutande försiggått

genom den terminala knoppen, alla sidoknoppar äro

döda och affallna. -;,. af naturlig storlek.

det större med starkt afsmalnande bas och för

sin storlek ovanligt grofva och glesa tänder. På

detta första följa skottdelens största särdeles ka-

raktäristiskt formade blad utan öfvergång. Dessa

utmärka sig för en tvär eller obetydligt afrundad bas, en kort eller

helt reducerad spets samt en större bredd än längd (7 X 8,3 cm.). I

kanten äro de groft och grundt tandade samt äfven som utvuxna glest

långhåriga. Denna typ bibehålles emellertid endast af omkring 3 nedre

blad, de öfre återgå alltid till rotskottstypen med lång spets och hel

eller obetydligt fintandad kant.
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En ganska egendomlig bladtyp förekommer hos de trädformade

exemplar, som dr. SviAKN observerade vid Stenbacken, och af h vilka

han godhetsfullt tillställt mig material. Dessa blad äro betydligt mindre

än de nu omnämnda, i det närmaste cirkelrunda med slät och otandad

eller sparsamt och mycket grundt tandad eller buktad kant, hvilken dess-

utom utmärker sig genom en bredare genomskinlig hinnaktig söm (fig. 4).

Bland alla de aspar jag undersökte, fann jag icke en enda, som

visade några spår af blomning, och det är högst sannolikt, att en sådan

aldrig inträffar. Aspen håller sig sålunda kvar på platsen genom ute-

slutande vegetativ reproduktion. Det hårda klimatet gör sitt skadliga

inflytande märkbart icke blott i blomningens undertryckande utan sätter

äfven sin prägel på trädens habituella utbildning (fig. i). Som genomgående

regel kan sägas, att de aspträd, som nu finnas på platsen, äro till större

eller mindre del döda; jag påträffade endast tvenne individ med helt

oskadad krona, däraf det ena med en stamdiameter af 22 cm. vid bröst-

höjd och en stam af omkring 7 m. i längd, det andra mindre. Ofta dö

kronans nedre grenar bort och fällas, och då vanligtvis äfven toppen är

torr och afbarkad, blir den bladförande delen af kronan af mycket ringa

omfång. Ofta finner man att en hufvudgren efter stamspetsens afdöende

gjort försök att ersätta stammen, den förmår emellertid vanligen icke

att inrikta sig vertikalt utan fortsätter att växa i horisontal ställning till

den tjocklek, som den döda stamdelen själf innehar. Om en sådan

gren någon gång lyckas skänka trädet en ny topp, sä sker detta tydligen

efter öfvervinnande af stora svårigheter, hvilket framgår af fig. 2. Bilden

visar öfre delen af en kullfallen aspstam med bortruttnad spets och ome-

delbart under denna en hufvudgren, som under oerhördt stark vridning

af veden och egendomlig slyngbildning lyckats inrikta sin öfre del verti-

kalt. Äfven denna har emellertid dött bort i spetsen, och tvenne grenar af

andra ordningen ha däraf föranledts att tillväxa kraftigare, ehuru i hufvud-

sakligen horisontal riktning. Många individ hade, innan de dukat under

för klimatets angrepp, sökt rädda sin topp genom att böja ned den i

horisontal ställning, hvari den dock endast en kort tid kunnat uthärda.

De äldre träd, som nu finnas, nå i allmänhet endast upp till 8 m:s

höjd, de flesta torde dock hålla 5— 7 m. Bland döda och kuUfallna på-

träffar man dock mången gång exemplar af betydligt större dimensioner

och med en kronbildning, som icke gör det oregelbundna och förpinade

intryck, hvilket utmärker de nu lefvande träden. Det största exemplaret

jag såg, påträffades ungefär i km. öster om Vilkisnjira, där det vuxit

i en särdeles frodig lunddäldsvegetation på fuktig mark med stark lutning

mot Torneträsk. Nu var det kullfallet och dödt sedan många år. Dess

stam mätte 10 m. i längd och hade vid brösthöjd en diameter af 35,7 cm.
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De flesta äldre aspar utmärkte sig för en rik lafbeklädnad, i synner-

het på stammens nedre grofsprickiga parti. Lafvarna syntes i allmänhet

vara talrikare på den mot fjället vända delen af stammen och förekommo

på asparna betydligt talrikare än på omkringstående björkar.
^

Asparnas ålder kunde jag icke undersöka i någon större omfattning,

men det är uppenbart, att de måste vara mycket gamla. Som exempel

kan anföras, att ett litet träd af 3 m:s höjd, som nu var dödt och som

en fot ofvan marken hade en omkrets af 13 cm., vid samma nivå visade

42 årsringar.

Skulle man uttala sig om betydel-

sen af den ofvan berörda förekomsten

af trädformig asp vid Torneträsk, så /^v-

torde det vara så godt som säkert, att ^-v
den bildar en nu isolerad och fristående y-

utpost, hvilken förlorat sitt samband

österut med det område, inom hvilket

aspen ännu normalt kan förekom.ma som

träd. !Mot väster torde den nämligen _ ., , .- , :, ^
_

Fig. 4. JUad frän asptraden vid isten-

icke hinna stort längre än till Vilkisnjira: backen. -. af naturlig storlek.

vid Jebrenjokk förekommer den icke,

såvidt jag kunnat finna. Öster om Vakkejokk har jag endast haft till-

fälle att undersöka sluttningarna af \'aivantjåkko, men har där icke an-

träffat ett enda individ, och det ser sålunda ut, som om äfven åt detta

håll ett afbrott i utbredningen skulle förefinnas.

Den trädformiga aspens nordgräns i vårt land torde hittills ha va-

rit fullständigt okänd, och själf har jag sålunda genom ofvanstående

meddelande blott i ringa mån kunnat bidraga till denna frågas lösning.

Det har emellertid blifvit mig möjligt att på ett värdefullt sätt komplet-

tera min framställning genom tillmötesgående af kand. Tu. Fries, som

gjort en del observationer öfver trädformig asp i området öster och

norr om Torneträsk och som välvilligt ställt dessa uppgifter till mitt

förfogande. Han anträttade sålunda nära \'uoskonjokis inflöde i Raggiseno

ett enda lifskraftigt exemplar af omkring 4,5 m:s höjd och med tal-

rika rotskott — måhända är denna förekomst den, som ligger asploka-

len vid \'akkejokk närmast. Från Karesuando socken, hvars norra hälft

nästan uteslutande utgöres af trädlösa sträckor, föreligga uppgifter om
aspträd hufvudsakligast från lokaler i omedelbar närhet af Muonio och

Könkämä älfvar. Det största (och äfven det sydligaste) aspbeståndet an-

träffades vid Sämäräinen, trädea voro här synnerUgen illa medfarna,

flera stora exemplar voro döda eller döende; ett träd af 6— 7 m:s höjd

* Insamlade prof hafva öfverlämnat? till kand. Th. Fries i och för bestämning.
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hade en brösthöjdsdiameter af 17,^ cm. Vid Vuokaisenjoki, som utfal-

ler i Muonio älf ofvan Kellotijärvi, finnas talrika 3— 4 m. höga, friska

aspar. Samma är förhållandet vid Siikavuopio — ett 4,8 m. högt

exemplar från denna plats hade en brösthöjdsdiameter af 8 cm. Vid

Naimakka växa smärre friska träd flerstädes, vid Lammaskoski anträf-

fades ett enda exemplar. Små 2— 3 m. höga träd förekomma slutligen

på Kirkovaara samt mellan Saarikoski och Keinovuopio, hvilken senare

lokal torde vara den nordligaste (68° 50') för trädformad asp på svenskt

område.

I Norge känner man aspens utbredning och förekomstsätt sedan

gammalt. Den går här enligt NORMAN (I, sid. 485) ända upp till trakten

af Nordkyn (70° 58' n. br.); i ett senare arbete (II, sid. 501) förlägger han

emellertid aspens absoluta nordgräns till Rolfsöhavn på Rolfshalfön (70° 55

— 56' n. br.). Här är den endast buskformad. Samma är förhållandet i Nord-

varanger (70° 10' n. br., 26° 20' ö. 1.), under det att den på Porsangerfjor-

dens bredd (70° 17') är trädformad, och ännu något mera söderut i Sydva-

ranger (69° 30' n. br., 27^50' ö. 1.) finnas enstaka träd, fullt ut lika stora

som de man träffar i landets sydliga delar (SCHUBELER, I, sid. 567).

Redan i Alten, beläget på 70° n. br., kunde SCHUBELER mäta träd af

18.8 m:s höjd och 49,6 cm:s omkrets vid brösthöjd. Gä vi till trakter,

hvilka ligga Torneträsk-området närmare, så har NOR.MAN äfven från

dessa en del intressanta uppgifter om aspen (II, sid. 1022). Sålunda

förekommer densamma i buskform (0,15—0,63 m. hög) vid Altevandet

nedanför det mäktiga fjället Rokomborro på en höjd af omkring 507

m. ö. h. Längre mot väster finnas i Bardo vid Strömsmoen hela be-

stånd af verkliga träd upp till 372 m. ö. h. Träden synas äfven här

liksom vid Torneträsk vara påfallande storbladiga — NORMAN uppgifver

en bredd för bladen af 5,5 cm. — och likna för öfrigt de senare äfven

därutinnan, att stammarnas nordsida är lafbeklädd. Den högsta nivå,

från hvilken aspen är känd i nordliga Norge, torde vara i Saltdalen;

Norman förlägger här dess höjdgräns till 609 m. ö. h. (II, sid. 501).

I Finland finner man enligt SCHUBELER stora aspträd ända upp till

polcirkeln. KlHLMAN (I, sid. 117) har emellertid vid norra stranden af

Enareträsk (69° 12' n. br.), sålunda betydligt nordligare, funnit omkring

6 m. höga aspar. Måhända har man äfven här att göra med en isolerad

förekomst af trädartade exemplar.

Ett träd, som mycket ofta förekommer i björkregionens nedre delar

på fuktigare mark är gråalen. Den uppträder i fjällen i en ur mänga

synpunkter egendomlig form, om hvars tolkning meningarna varit ganska

delade. Redan 1812 beskrefs den af Wahlenberg (I, sid. 250) under
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namn af Alnus incana .i virescens. Den omnämnes sedan af X. J.

ANr)ERSS(;)X (I, sid. i8) som Alnus barbata C. A. M. med den bifogade

anmärkningen, att han ej i hela Lappland anträffat någon annan al än denna.

Fristedt (I, sid. 16, 17) upptager såsom förekommande i Torne Lapp-

mark endast Alnus incana WlLl.D., under det att Laestadius (I, sid.

23) från samma område anför tvenne arter, Alnus barbata C. A. Mev.,

hvilken betecknas som allmän, och Alnus incana WiLLD. frän Jukkas-

lär\'i (för den senare citeras Fristedt). I nyare floristisk litteratur går

den ifrågavarande formen under namnet Alnus pubescens Tausch, så t.

ex. hos Hartmax (I. s. 37S). Den framstående y4/««j-kännaren Cal-

lier (Schxeider i, sid. 129) uppför emellertid arten barbata C. A.

Mev., hvilken ursprungligen beskrefs från Kaukasus-området. som en form

under A. glutinosa (L.) Gaertx., och A. pubescens, hvilken Callier

anser synonym med A. glutinosa X incana, har, såsom detta namn an-

vändts hos oss. kommit att omfatta både rena incana-former och nyss-

nämnda hybrid.

En sådan betydelse gifves detsamma exempelvis af Xeumax och

Ahlf\ EXGREX [I, sid. 593j, hvilka till hybriden föra äfven den nordliga

formen af Alnus incana, beskrifven af NORRLIX' (I, sid. 151) under namn

af var. borealis. Vi återfinna hos dem följande uttalande: »Märkligt

nog förekommer denna form i det inre Norrland (t. ex. Lycksele, Jmt.

Östersund och Areskutan) där A. glutinosa ej mer står att finna, och

synes där hafva erhållit en viss grad af själfständighet.» Att tolka alarna

vid Torneträsk som hybrider synes mig dock vara fullständigt omöjligt,

då ju detta bland annat förutsätter, att de båda stamarterna efter att en

gång ha förekommit i området fullständigt försvunnit för att lämna plats

för en hybridogen afkomma; några som helst bevis för ett sådant anta-

gande torde icke kunna presteras.

Alen vid Torneträsk är sålunda att anse som en ren incana-ioxm.

Härför talar bland annat de oskaftade honkottarna, de rombiska fruk-

terna samt de för bladen utmärkande egenskaperna. Den är i allt väsent-

ligt identisk med den redan omnämnda var. borealis NORRL., hvilken

karaktäriseras af små, bredt elliptiska eller äggrunda blad med aftrubbad

spets, afrundade kantflikar, grön eller svagt blågrön, mer eller mindre

svagt hårig undersida, 7— 8 sidonerver samt oskaftade honkottar. De

exemplar jag haft tillfälle att se, ha emellertid haft blad med så godt

som alldeles glatt undersida och tillhöra sålunda f. glabra (Blytt) Call.

af ifrågavarande varietet.

Alen väljer med förkärlek bäckrännor och raviner med större fuktig-

het och rik örtvegetation och blir på dessa lokaler vanligen trädartad.

De största och mest trädlika exemplaren jag såg, växte på norra
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Stranden af Torneträsk väster om Vakkejokk. I allmänhet ha de en

ganska svag förgrening, en ofta mycket gles jämnsmal krona — vid blir

den aldrig, hvilket torde förklaras däraf, att alarna icke förekomma fri-

ställda utan inblandade i tät björkskog. Ofta äro de flerstammiga. På

ett dylikt exemplar, sammansatt af 3 stycken omkring 5 m. höga stam-

mar, hade den tjockaste en brösthöjdsdiameter af ii,s cm. Det största

exemplar jag mätte var ett enkelstammigt träd med vacker kronbildning

af mellan 6 och 7 m:s höjd och en stamdiameter af 15 cm. vid bröst-

höjd.

Det för alen viktigaste reproduktionssättet torde vara individbildning

genom rotskott, då det efter allt att döma synes vara mycket osäkert,

om moget frö någonsin hinner utvecklas, och det är tydligt, att blom-

ningen vissa år helt och hållet slår fel. Ar 1903 gjorde SVLVÉN (I, sid.

8) några observationer på områdets alar och fann, att å större individ

talrika fjorårskottar sutto kvar, hvilka sannolikt icke hade nått frukt-

mognad. Ifrågavarande år blommade trädet öfver hufvud taget icke.

Unga exemplar kunde ej anträffas.

Mina egna iakttagelser stämma godt öfverens med de nu anförda.

År 1908, som var ur alla synpunkter gynnsamt, blommade alen ganska

rikt. Det oaktadt ser det ut, som om honkottarna ej då nådde full ut-

veckling, ty påföljande sommar sutto å de flesta träd kvar döda sam-

lingar med halföppnade kottar, som icke släppt sina frukter. En under-

sökning af dessa gaf vid handen, att de voro tomma. Årets blomning

var åtminstone pä norra stranden af Torneträsk ganska sparsam och

mycket olikformig. Hos många exemplar hade den redan på ett

tidigt stadium afbrutits genom frostangrepp. Inflorescenserna voro

emellertid ofta icke fullständigt döda, utan en eller annan kotte hade

öfverleft och utvecklats vidare. I midten af juli hade de största nått

en langd af I cm.

Af släktet Salix förekomma som träd egentligen blott tvenne arter,

5. nigncans J. E. Sm. och caprea L., mera sällan äfven 5. phylicifolia L.

Salix nigricaiis uppträder i särdeles kraftiga exemplar på Torne-

träsks norra strand, hvilka ofta äro samlade till smärre bestånd. Tvenne

omkring 6 m. höga träd hade en brösthöjdsdiameter af resp. 20,7 och

29,6 cm. Många af de äldre exemplaren hade icke varit fertila under

året. — Salix caprea torde hittills varit så godt som okänd från om-

rådet och har i alla händelser icke anträffats i trädform. Emellertid

fann jag sistlidne sommar väster om Vakkejokk tre stycken 5—6 m.

höga, flerstammiga träd. Det största exemplaret hade tre stammar, af

hvilka den kraftigaste visade en brösthöjdsdiameter af 23,2 cm. Ett
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Utmärkande drag för dessa sälgar är bladens ovanligt starka behåring.

undersidan är tätt gråhvitt filtluden och så äfven öfversidans nerver.

Åtminstone två af exemplaren hade blommat under året (9), men större

delen af de sparsamt förekommande hängena hade endast sina basala

delar lefvande, topparna voro dödade på ett tidigt utvecklingsstadium,

sannolikt genom frostens angrepp. Den nordligaste lokal på norskt

område, där Salix caprea uppträder i trädform, torde vara Alten, hvarest

SCHTBELER (I, sid. 560) år 1870 mätte ett träd af 7,8 m:s höjd och

en motsvarande brösthöjdsdiameter af 42 cm. — Salix phylicifolia når

endast undantagsvis några större dimensioner. Små omkring 3 m. höga

träd har jag sett på Njuljas ostsida och dr. H. Hesselman upptar i en

ståndortsanteckning från Xissonjokk, upprättad den ^'
g 1904. bland

träd äfven spridda exemplar af denna art, däraf ett med en brösthöjds-

diameter af 15,0 cm.

Rönnen är som bekant mycket vanUg i fjällens björkregion i all-

mänhet och intager äfven i björkskogarna kring Torneträsk en framskju-

ten ställning. Den går här som buske ofta nog lika långt upp på fjäll-

sluttningarna som björken, i lunddäldsvegetation blir den ofta trädformad

med smal böjd stam och gles oregelbunden krona. Större exemplar äro

äfven flerstammiga. Mera sällan inträffar det, att former, erinrande om
sydligare trakters välvuxna träd, komma till utbildning. Endast två sådana

exemplar har jag påträffat, båda i björkregionens nedre del väster om
Vakkejokk. Deras höjd var omkring 6 m., kronorna täta, vida och

regelbundna. Stammarnas diameter vid brösthöjd belöpte sig till resp.

17,2 och ig, 7 cm. — Sommaren 1907 anträffade jag utmed lappstigen

söder om Njunjes en ganska anmärkningsvärd form af rönn, hvilken

sedermera visat sig vara rätt allmän. Den kännetecknas i främsta rum-

met af de långt utdragna, glesa och fablommiga blomsamlingarna, den

eljes kvastlika blomställningen är sålunda förändrad till klase. Af\en

bladen förete en del olikheter, hvilket speciellt t}'dligt märkes å deras

ändflikar. Dessa äro nämligen betydligt bredare än småbladen i öfrigl,

stundom rombiska, och ha vid sin bas en eller två mer eller mindr^^

djupt (ofta fullständigt) afskilda sidoflikar.

Rönnens blomning äfventyras ofta genom klimatets stränghet. Som-

maren 1903 fann SylvéN (I, sid. 8) talrika från föregående år kvar-

sittande, vissnade blomställningar, men kunde ej spåra någon ansats till

blomning under året. De tre somrar jag varit vid Torneträsk har rön-

nen blommat ganska allmänt, sistlidne sommar anmärkningsvärdt rikt.

Jämte utslagna blomsamlingar sutto i trädens kronor ofta kvar de torkade

och döda samHngarna af halfmogna frukter från föregående vegetations-

SkogsvårdsföreningeKS Tidskrift igio. Fackuppsaiser. J
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period, och det är sålunda tydligt, att det äfven för rönnen fordras spe-

ciellt gynnsamma år, om den skall kunna sätta mogen frukt.

Häggen är likaledes ganska vanlig inom området och torde före-

komma öfverallt, där björkskogen har en örtrik undervegetation och mar-

ken är tillräckligt fuktig. Den uppträder här under var. borealis SCHU-

BELER. Ofta är den buskformig och bildar då jämte Ribes glabellum

Hedl. björkskogens snårskikt, fullt ut lika ofta blir den träd, så åtmin-

stone på Torneträsks norra strand. Som sådant når häggen knappast

några större dimensioner, i allmänhet torde den icke öfverskrida 4 å 5

m:s höjd. Stammarna äro smala och böjda, kronan gles och oregel-

bunden. Den kraftigaste stammen anträffade jag i närheten af Vakke-

jokk. Af densamma återstod emellertid endast en halfannan meter hög

stubbe, som skjutit basala ännu lefvande grenar; vid toppen hade denna

en diameter af 15,9 cm. Lefvande träd med så kraftiga stammar såg

jag ingenstädes. Om häggens blomning vid Torneträsk torde man kunna

säga, att den i allmänhet är särdeles rikhg. Sä har åtminstone varit

förhållandet under åren 1907— igog, af hvilka särskildt bör framhållas

det senaste. En intressant iakttagelse, som jag kunde göra på flera

ställen, var den, att äfven mycket små individ kunna vara fertila. Så-

lunda anträffades många gånger på norra stranden unga fågrenade, 0,5—

i

m. höga exemplar med talrika blomklasar. Häggen har säkerligen rela-

tivt lätt att reproducera sig genom frön att döma af den ingalunda säll-

synta förekomsten af unga individ. Vissa år torde dock äfven för detta

träd blomningen slå fel. — Särdeles anmärkningsvärd synes mig vara

en förekomst af hägg på det plana området nedanför Vaivantjåkkos syd-

sluttning. Den uppträder här formationsbildande på en större sträcka

och med mycket tät växt. Vid ett besök på platsen i senare hälften

af juli sistlidne sommar voro träden alldeles öfversållade af blomm.or, en

syn, hvars verkan i ännu högre grad förhöjdes af anblicken af en mer

än vanligt ståtlig undervegetation. I dunklet under träden var marken

nämligen hufvudsakligen betäckt af mer än meterhöga exemplar af Aspi-

dium dilatatum och Struthiopteris germanica.

Till slut må det tillåtas mig att nämna något litet äfven om tallen.

Ehuru större delen af Torneträsks område faller inom björkregionens

gränser, når dock tallen fram kring sjöns östra ända och går längs södra

stranden fram mot Kaisaniemi. Sina yttersta utposter mot fjällkedjan

håller den emellertid ännu mera västerut, på de sedan gammalt kända

lokalerna å Abisko-slätten. Skog bildar tallen ingenstädes på detta sist-

nämnda ställe, den uppträder här mest i spridda grupper eller ock en-
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Staka insprängd i björkskogen. Ett större bestånd finnes ännu kvar i

nedre delen af Kårsavagge, hvarest träden nå ganska aktningsvärda di-

mensioner. En annan mindre tallsamling återfinnes på en nipartad dolo-

mitkulle vid Abiskojokks vänstra strand — ungefär midtemot det s. k.

»Marmorbrottet». Ännu nordligare i omedelbar närhet af järnvägsbanken

och på Njuljas ostsida finnes en liten grupp af några få tallar — om
jag minnes rätt endast tre stycken — alla af afsevärd storlek och om-

gifna af tät björkskog. Af dessa träd, som säkerligen äro de nordligaste

utmed fjällkedjan, har det ena under något af de senare åren blifvit af-

hugget utan att sedermera på något sätt hafva kommit till användning.

Det är väl att hoppas, att de återstående skola sparas, då de nu be-

finna sig på fridlyst område. Öster om Abiskojokk förekomma enstaka

grupper af tall flerstädes på den hedartade björkslätten fram mot amfibolit-

fjällen i söder (fig. 5). På norra stranden af Torneträsk sträcker sig tallen

till den inre delen af den utskjutande landtunga, som begränsar Laimo-

lathi i söder; den nordligaste lokalen i denna trakt är emellertid belägen

på ostsluttningen af Ripainen, hvarest en isolerad tallförekomst ännu

lefver kvar (se Bergström och Fries, I, karta).

Det är naturligen den högnordiska tallformen (f. lapponica (Fr.)

Hn.), som anträffas vid Torneträsk. Dess utseende är här synnerligen

karaktäristiskt. Den släta gulbleka barken sträcker sig osprucken långt

ned mot basen af den uppåt hastigt afsmalnande stammen ; äldre träd,

som stå i slutet bestånd, ha ofta en i förhållande till den kraftiga, satta

stammen föga vid krona, hvars grenar ej äro synnerligen tjocka. Fri-

ställda exemplar utmärka sig däremot genom en omfångsrik krona, en

stundom påfallande spetsig grenvinkel och en stor rikedom på grenar,

af hvilka de nedersta ofta utgå omedelbart ofvan marken (fig. 6). Träd

af denna typ göra därför ett helt annat intryck än de först omnämnda.

Barren äro korta (12— 35 mm.) och breda (1,5— 2 mm.) och åtskiljas ofta

af nakna stampartier, hvilka som bekant uppstå genom de å årslederna

basalt anhopade cf-blommornas affallande. Barren sitta kvar mycket

länge, ej sällan ända till 9 år, vanligast dock 5— 7. Ett ganska afvi-

kande utseende erbjuda sådana tallar, hos hvilka under en följd af år

cf-blommor tydligen icke kommit till utveckling. Möjligen äro dessa indi-

vid rent honliga, eller ock hafva de aldrig varit fertila, hvilket icke synes

mig osannolikt, då kottar ej kunde anträffas. Förekomsten af dylika

träd, »hvilka icke ens genom affallna kottar kunnat påvisas hafva ägt

en fruktifikationsperiod», har redan förut påpekats af ÖRTENBLAD (I, sid.

31), som på V^ittangivaara vid 460 m:s höjd ö. h. anträffat ett dylikt

exemplar. A de som sterila misstänkta Abisko-exemplaren förekommer

icke denna kortgrenarnas kransvisa anordning, som är karaktäristisk för
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^-blommande individ, barren äro här i stället hopade till täta, pensel-

formade borstar i de i öfrigt nakna grenarnas spetsar, hvarigenom tall-

kronorna bibringas en alldeles särskild prägel.

Genom dr. H, Hesselmans tillmötesgående har jag blifvit satt i

tillfälle att i någon nrtån komplettera mina uppgifter om Abisko-dalens

tallar; vid mitt flyktiga besök på några af deras växplatser kunde jag

nämligen ej medhinna några mera detaljerade studier. Dr. Hesselman,

som under sommaren 1904 undersökte ifrågavarande tallförekomster, gjorde

därvid mätningar och åldersbestämningar på ett stort antal träd och hem-

förde en synnerligen intressant samling kottar, hvilken nu finnes bevarad

å Statens Skogsförsöksanstalt. Ur mått- och åldersberäkningarna tillåter

jag mig meddela följande siffror:

N:o



XÅGRA AXTECKNIXGAR OM SKOGBILDANDE TRÄD VID TORXETRÄSK. 135*

förhållanden, som Örtexblad (I, sid. 13) meddelat. Enligt här gjorda

beräkningar, utförda på ett stort antal exemplar från Norrbottens län, böra

tallar af 4,8 m:s höjd ha en medelålder af 26 år, sådana af 7 m:s höjd

en medelålder af 37 år; tallar af 131 års ålder däremot böra uppvisa

en stam af 16,0 m:s medellängd och dylika af 275 års ålder en stam af

17,7 m.

Tallens reproduktionsförmåga i Abisko-dalen fann redan SvLVÉN (I,

sid. 25) vara ytterligt dålig, själf såg jag vid mitt besök i Kårsavagge

förekomsten icke ett enda ungt exemplar. Dr. Hesselmax har emeller-

tid antecknat några få 20—30-åriga ungtallar från området. Att för-

ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Förf. foto.

Fig. 7. Kottar från en omkring 190-årig, 6,5 m. hög tall från Abisko-dalen.

Xaturiig storiek.

yngring så godt som upphört, oaktadt kottetillgången många år är be-

tydlig, beror säkerligen på den omständigheten, att frösättningen van-

ligen slår fel. Det rika blomningsåret 1902 gjorde sig märkbart äfven på

Abisko-tallarna; i senare hälften af augusti 1904 hade kottarna dock icke nått

mognad, många voro synbarligen redan då döda. En närmare gransk-

ning af kottar från detta år gaf vid handen, att fröna antingen felslagit

helt och hållet, eller att, om så ej skett, tillsynes fullt utvecklade frön ej

innehöllo någon kärna.

Enligt SCHOTTES (I, sid. 167) undersökningar beror kottestorleken

hos tallen mera på trädens ålder och de speciella lokala förhållanden,

under hvilka den lefver, än på dess mer eller mindre nordliga utbred-

ning. Man torde icke heller kunna säga, att Abisko-tallarnas kottar på

det hela taget utmärka sig för särskildt små dimensioner, deras utbild-

ning i öfrigt är däremot ofta särdeles anmärkningsvärd (fig. 7). Färgen är

blekt gulgrå, sköldarnas epifyser starkt uppblåsta och släta, matt glän-

sande, långt utdragna, rundtrubbade och tillbakaböjda. De oöppnade kot-

tarnas korta och afrundade form är dessutom mycket påfallande, jämförda

med kottar från sydligare trakter äro de kortare och bredare och stämma
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mest öfverens med dem, som SCHOTTE afbildat från Gellivare-tallar, ehuru

dessas kottar på det hela taget synas vara af ringare storlek, oaktadt de

härstamma från betydligt yngre träd (80—90 år). De här afbildade

kottarna äro insamlade från en tall, som år 1904 visade 190 årsringar

vid basen.

Efter allt att döma äro tallarna i Abisko-dalen dömda att försvinna,

den ena efter den andra dör ut, och nya komma ej i samma mån i stället.

Tallens gräns förflyttas sålunda sakta men säkert mot söder och öster.

Att tallen under postglacial tid haft ett mycket större utbrednings-

område i våra fjälltrakter än hvad den för närvarande har framgår bl.

a. af den intressanta undersökning Gavelin (I) ägnat utredningen af

denna fråga. Fynd af subfossila stubbar och stammar i mossar, som

ligga långt utanför den recenta tallens förekomst, bevisa tillfullo denna

omständighet. Med ett sådant faktum för ögonen måste man nödvän-

digt antaga, att en icke oväsentlig klimatförsämring inträdt efter den

tid, då de för skogarna i allmänhet gynnsammaste existensvillkoren rådde

i våra ijäll. Gränsernas förskjutning nedåt gäller emellertid icke blott

tallen utan torde kunna påvisas äfven för björkregionen i dess helhet;

åtminstone är på flera ställen i våra sydHgare fjällområden björkgränsens

nedgång med full visshet konstaterad (jfr Gavelins uppgifter i denna

sak. I, sid. 147).

Det är emellertid icke blott en regionförskjutning, som det för-

ändrade klimatet medfört, med detsamma har äfven för skogarna följt

ett nytt moment af mera biologisk art. Sättet för trädens reproduktion

blir nämligen så småningom förändradt. I min föregående framställning

har jag påpekat, att de flesta trädslag kring Torneträsk för närvarande be-

höfva särskildt gynnsamma år för att hinna med fruktsättning, och man
torde sålunda få anse, att det förnämsta sättet för beståndens föryngring

nu för tiden ligger i vegetativ skottbildning. Så har exempelvis aspen

helt och hållet upphört att fruktificera och tallen torde för sin del ytter-

ligt sällan sätta mogna frön. Denna omständighet medför äfven, att

kampen mellan de olika trädslagen kommer att gestalta sig på ett helt

annat sätt. Klart är, att de träd, som hafva mycket lätt för vegetativ

reproduktion, blifva betydligt gynnsammare situerade än de, som sakna

denna förmåga. Möjligen ha vi härutinnan att se en af orsakerna till

björkens förhärskande ställning och tallens tillbakagång i våra fjäll-

trakter.

Beträfl"ande klimatförändringen synes mig, att man af de förhållanden,

som råda kring Torneträsk, kan draga en ännu mera bestämd slutsats,

och den är, att klimatet under den allra senaste tiden, kanske under
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blott de sista 200 åren undergått en märkbar försämring. Detta antagande

stödes bl. a. af den omständigheten, att träden för närvarande icke kunna

utvecklas till samma dimensioner, som de fordom uppnådde; de största

exemplar man nu finner äro döda. Så är exempelvis förhållandet med

den trädformiga aspen, som med all säkerhet är dömd till undergång,

så är likaledes mångenstädes fallet med björken. Som exempel härpå kan

jag anföra, att jag sommaren 1907 i björkregionens öfre del på Njuljas

sydostsida, där de nu växande träden äro ganska små och lågvuxna,

fann rester efter en gammal björkskog af för platsen helt främmande dimen-

sioner. På marken lågo väldiga, starkt multnade stammar, alla pekande

i en och samma riktning utför fjället. Troligtvis hade de förolyckats

vid något snöskred. Ehuru platsen ännu ligger nedom björkens nuva-

rande rationella gräns, och den skog, som uppvuxit på de multnade

lämningarna af en gången tids yppigare björkvegetation, tydligen är

mycket gammal, kan intet af dess träd tillnärmelsevis mäta sig med dem,

som en gång funnits där. Kan man öfverhufvudtaget återfinna så kraf-

tiga träd nu, så skall det vara i björkregionens allra nedersta delar på

de gynnsammaste lokaler. — Ett annat tecken på björkgränsens nedgång

torde man ha i uppkomsten af de redan förut omnämnda gränsbjörk-

skogar af parkartad natur, hvilka understundom utbildas i själfva öfver-

gångsområdet mot regio alpina. De lägre nivåernas ört- och gräsrika

undervegetation går här i oförändrad sammansättning upp genom björk-

skogens öfversta glesnade leder och når ett icke obetydligt stycke ofvan-

för björkens nuvarande empiriska gräns. Det måste väl anses mindre

sannolikt, att en så beskaffad undervegetatation, hvars uppkomst just be-

tingas af björkens närvaro, kunnat oberoende af detta träd vandra upp

för fjällsluttningarna till en sådan höjd. Enligt mitt förmenande måste

den, där den nu finnes ofvanför björkgränsen, anses såsom fortlefvande

från den tid, då björkarna voro skogbildande pä samma nivå, och dess

förekomst bör sålunda tydas som ett tecken på att björkskogen en gång

nått högre upp än hvad den nu gör.
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Skogsskötsel.

HAACK. Die Beschaffung des Kiefern= und Fichtensamens einst,

jetzt und kiinftig. Arbeiten aus dem mykologischen Laboratorium der

Forstakademie Eberswalde. Sonderabdruck aus »Mitteilungen des Deutschen

Forstvereins» 1909 n:o 6. Berlin 1909, 32 sid. folio.

Oberförster Haack har förut lämnat redogörelser för en hel del fullstän-

digt banbrytande undersökningar af tallfröet, dess klängning och förvaring.

Flera af dessa hafva förut varit refererade i tidskriften. I nu föreliggande

arbete har författaren sammanfört alla sina undersökningar i en lättläst sam-

manställning för praktikens män. I det följande omnämnas några af de vik-

tigaste rönen, hvarvid dock sådana förbigås, som förut närmare refererats i

tidskriften. (Se härom vidare: G. Schotte, Om undersökning af skogsfrös

grobarhet. Skogsv. tidskr. 1907 sid. 141* och ref af Haack. Der Kiefern-

samen. Skogsv. tidsk. 1909, sid. 185*.)

Författaren börjar med en historisk öfversikt, som bl. a. omförmäler att

tall- och granfrö utklängdes vid konstlad värme i Niirnberg redan på 1400-

talet. Vidare skildras, huru vid svag kottillgång i Tyskland under senare

tider importerats stora partier kött från klimatiskt gynnsammare trakter såsom

Belgien, Sydfrankrike och Ungern. Det franska och ungerska fröet har emel-

lertid ej varit lämpligt för tyska förhållanden, och de häraf uppkomna tall-

skogarna hafva blifvit påfallande dåliga med krokig stamform. Härigenom

har den tyska skogsfröhandeln delvis råkat i vanrykte. Förf. öfvergår i

detta sammanhang att skildra betydelsen af skogsfröets härkomst och refererar

de för tidskriftens läsare kända försöken af Vilmorin, Cieslar, Engler,

ScHOTT, Dengler och undertecknad. Han betonar, att när inhemskt skogs-

frö ej kan erhållas, måste städse blott sådant skogsfrö väljas, som i sina fysio-

logiska egenskaper åtminstone kommer det inhemska så nära som möjligt.

Härefter behandlar förf. moderträdets individuella egenskaper och dess

ålder. Han omnämner, att i de trakter af Belgien, Frankrike och Ungern,

hvarifrån tallkott importeras i stora mängder till Tyskland, skördas kotten

vanligen från unga, spärrvuxna bestånd, som hufvudsakligen endast äro till

för fröproduktion. Förf. varnar för insamling af kött från mycket unga och

mycket gamla träd. Med stöd af undertecknads och Schwappachs undersök-

ningar förordar han kottens insamlande från elitträd i sin bästa växtkraft.

Han anser dock, att det då blir nödvändigt att plocka kotten vid upp-

klättring i träden, hvilket blir tidsödande och kostsamt. Därför måste man
räkna med att mycken kött insamlas från yngre, spärrvuxna träd, hvilka ofta

äro rikt kottbärande.

Författaren framhåller, att tallfröet i nyss plockade kottar har en grobar-

het af 90— 100 %, men det oaktadt förekommer mycket frö i handeln med
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en grobarhet af endast 70— 75 %. Orsaken härtill ligger i en oriktig

behandling vid kottarnas lagring, vid klängningen och vid fröets förvaring.

Han anser därföre att en förändring måste ske härutinnan, så att fröet för

framtiden hvarken i fröklängningsanstalter eller \'id förvaringar förlorar ens

I % i grobarhet, Kottarna böra plockas sent. Först i slutet af januari är

tallkotten förvedad, och kan då plockas i norra Tyskland. Hos oss bör så-

ledes antagligen kotten insamlas ännu senare.

Beträffande den höga temperaturens inverkan vid klängningen hafva härskat

olika åsikter. Först genom de af förf. åren 1905 och 1906 offentliggjorda under-

sökningarna, har full klarhet vunnits öfver temperaturens inflytande vid kläng-

ningen. Dittills torde man ha ansett, att man utan fara för fröets grobarhet kunde
använda hög värme, blott klängstugan var konstruerad så, att fröna fölio ned i ett

kylrum, när de lämnade kottarna. Denna åsikt har emellertid visat sig vara lika

felaktig som den, att en högre under kort tid verkande temperatur vore mindre
skadlig än en lägre, men längre verkande. Förf. har emellertid funnit att tall-

fröets känslighet för hög värme är så stor, att mellan den tillåtna och den för

fröet skadliga temperaturen ligga så få grader, att vid temperaturens mätande bör

den största försiktighet iakttagas. Den största faran för att fröet skall blifva

brändt förefinnes hos tidigt skördade kottar, och denna fara är störst, så länge kot-

tarna ännu äro fuktiga, d. v. s. under den första ^/^ af klängningstiden. Därest

en förbränning af fröet sker, äger den rum redan i de slutna kottarna. Däremot
kan det utfallna fröet utan skada ligga flera timmar i klängstugan. Detta

öfverensstämmer med det kända förhållandet att organismer äro mera ömtåliga

för fuktig än torr värme. Förf. fann t. ex. att ett 95-procent'igt frö, som
under 23 timmar förvarades i torr, 80-gradig luft, endast minskade sin gro-

barhet till 80 % , medan grobarheten hos samma frö vid förvaring under
lika lång tid vid 56° graders temperatur i med fuktighet mättad luft sjönk

till 30 °4 . För praktiken har författaren fastställt den regeln, att ännu
fuktiga kottar få icke blifva uppvärmda till högre temperatur än + 50° C. Vid
klängning af torra kottar kan däremot temperaturen uppgå till -f 55° C.

Efter att hafva talat om förvaring af frö och undersökning af dess gro-

barhet, utredningar, hvilka vi som nämndt förut refererat i tidskriften,

framhåller förf. med skärpa, att man bör gå öfver till att i Tyskland ej längre

nöja sig med 75-procentigt frö utan i stället fordra 8s-procentigt. Den senare

siffran torde man i allmänhet hafva fordrat hos oss af tallfrö för att anse

det prima, men den på senare tiden lifliga efterfrågan af frö torde gjort, att

äfven frö af lägre grobarhet godtagits.

När man kan välja mellan billigt frö af svagare grobarhet och dyrt frö

af högre grobarhet, bör alltid det mera grobara om ock dyrare fröet väljas,

ty härpå beror ej blott antal erhållna plantor utan utsikten att kulturen skall

gifva ett godt resultat fördubblas eller mer vid ökad grobarhet.

Författaren föreslår att 85-procentigt frö skall anses som normalt vid be-

räkning af åtgången af frö till en viss kultur och efter denna grobarhet bör

priset bestämmas. Om sedan leverantören kan skaffa frö med högre grobar-

het, behöfver han endast leverera en mindre mängd frö. Sålunda motsvarar

0,7 kg. 95-procentigt frö I kg. 85-procentigt, men af 75-procentigt behöfves

1,4 kg. för att uppväga i kg. af det 85-procentigas kvalité. Detta enligt

förfrs undersökningar.

Men då gäller det också att ställa större fordringar på fröprofningen än
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hittills skett. Hvarken säljare eller köpare kunna vara belåtna med de högst

växlande resultat, som olika frökontrollanstalter nu gifva både i värt land

och i utlandet. G. Sch.

BUESGEX, M. Der deutsche Wald. (Xatunvissenschaftliche Bibliothek

fiir Tugend und Volk, herausgegeben von Konrad HöUer und Georg

Ulmer). Leipzig 1909. Verlag von Quelle & Meyer. 176 sid. 44 fig-

och 2 taflor. Pris bunden 1,80 mark.

De tyska smärre handböckerna i skogshushållningen erbjuda sällan något

vare sig direkt praktiskt eller teoretiskt värde för svensk skogshushållning.

Endast i utländska specialarbeten finna vi oftare undersökningar och synpunkter,

som kunna vara af större värde äf\-en för vår skogsvård. Som emellertid ofta

till redaktionen framställas förfrågan om smärre handböcker i tysk skogshus-

hållning, hvilka lämna en liten orienterande öfversikt af tyska skogsförhållan-

den, \-ilja vi här helt kort omnämna några sädana n\-utkomna skrifter. Sär-

skildt i är torde med anledning af Skogsvärdsföreningens exkursion till Tysk-

land en dylik sammanställning vara af intresse, då en och annan af dessa

arbeten kunna tjäna som lämplig lektyr vid resans början. Redan förut hafva vi

framhållit ett dylikt arbete: H. Hauskath. Der deutsche Wald, Leipzig

1907 (Se Skogsvårdsfören. tidskr. 1908, sid. 76 i fackupplagan.)

Förestående arbete af professorn i skogsbotanik vid Miindens Forstaka-

demi Buesgen lämnar i en särdeles populär framställning en åskådlig bild af

den tvska skogens väsende och värde. I olika kapitel skildrar författaren på

ett lefvande och medryckande sätt några drag ur de tyska skogarnas historia,

samt tallen, bokskogen, trädstammen, träkol och träaska, granen, silfvergran-

skogen, skogsogräsen, en utflykt till trädgränsen, eken, blandskogar och de

tyska kolonialskogama. Arbetet är trefligt utst}Tdt.

Ett annat liknande arbete är:

ADAM SCHWAPPACH. Forstwissenschaft. (Sammlung Göschen, n:r

106). Andra upplagan, Leipzig 1908. G. J. Göschensche Verlags-

handlung, 162 sidor. Pris 0,80 mark.

Detta lilla arbete saknar illustrationer, men är däremot mera rikt på

fakta och facktermer. Förf. lämnar i början en kort litteraturhänvisning och

skrifver sedan inledningsvis om begreppen »Wald» och > Forstwirtschaft >

.

Härefter skildras skogshistoria, skogsstatistik, skogens betydelse, skogsskötsel,

beståndsvård, skogsskydd, skogsteknologi, skogsindelning, skogsvärdering, skogs-

politik och skogsförvaltning.

I samma -^ Sammlung Göschen» har utkommit n:r 355.

F. W. XEGER. Die Nadelhölzer. Leipzig 1907 med 85 fig., 5 tabeller

och 4 kartor. Pris bunden 0,80 mark.

Detta lilla arbete är däremot mycket rikt illustreradt med ett stort antal

i allmänhet rätt belysande små bilder.

Efter en kort litteraturförteckning följer en allmän del på 1 2 sidor med
skildring af barrträdens ställning i växtsystemet, deras anatomi och fortplant-

ning m. m.

Arbetets tyngdpunkt ligger dock i andra delen, som består af speciell

beskrifning af ett stort antal barrträd samt de med dem närbesläktade cyca-

déer samt Gingko- och Ephedra-släkten.
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Boken afslutas med 4 kartor, hvarå utlagts de viktigaste barrträdens

utbredningsområden i såväl nya som gamla världen.

Ett mindre häfte för den tyske, skogsägande landtmannen är:

ALFRED HENZE. Die Hauptgrundsätze des Forstbestriebes. (Biblio-

thek der gesamten Landwirtschaft. 47 Band). Hannover 1908. Max
Jänecke, Verlagsbuchhandlung. 1 15 sid. och 9 fig. Pris bunden 1,50 mark.

Förf. skildrar de områden, som särskildt lämpa sig för skogskultur

samt redogör ingående för skogsodlingsarbeten, beståndsvård, beräknande af

virkesmassa, skogsvärdering, skogsindelning och skogsskydd.

Bland »Naturwissenschaftliche Wegweiser* utgifna af Kurt Lampert på

Streckers & Schröders förlag i Stuttgart ha utkommit två häften, som röraskogen

:

OTTO FEUCHT. Die Bäume und Sträucher unserer Wälder (ser A.

Band 4). 125 sidor, 47 fig. och 6 taflor. Pris bunden 1,40 mark.

Stuttgart 1909.

Denna lilla vägvisare lämnar på ett populärt sätt beskrifning öfver tyska

skogsträd och buskväxter och vill bidraga till att gifva en inblick i deras

lifsförhållanden.

Till samma serie hör.

KARL ECKSTEIN. Tierleben des deutschen Waldes (ser. A. Band 3).

128 sid., 40 fig. och 4 taflor. Stuttgart 1909. Pris bunden 1,40.

Detta häfte är särskildt tilltalande med goda illustrationer och ingående

skildring af djurvärldens betydelse för den tyska skogen.

I öfrigt skildras den skyddande likheten i naturen, djurens »förrädare» i

skogen, däggdjuren, fåglarna, »småhandtverkarna», de små »röfvarna» och para-

siterna. Det lilla häftet är som sagdt både roande och fängslande.

I serien »Wissenschaft und Bildung», Einzeldarstellungen aus allén Ge-

bieten des Wissens, utgifvna af Paul Herre, Quelles & Meyers förlag i Leipzig

har slutligen utkommit n:r 72:

H. KOTTMEIER u. FRANZ UHLMANN. Das Holz. Leipzig 19 10. 143

sid. och 27 fig.. Pris bunden 1,25 mark.

Detta häfte har nog minst direkta värdet för en svensk läsare men er-

bjuder åtskilligt af kuriositetsintresse och omnämnes därföre här för fullstän-

dighetens skull.

Boken är uppdelad i tvenne hufvuddelar. Forstmeister Kottmeier behandlar

i den första virkets tekniska egenskaper samt trädens afverkning och tillredade

i skogen samt dess användning för oHka industrier. Köpman Uhlmann redo-

gör för trävaruhandel, virkestransport, virkestull, Tysklands trävaruhandel,

sågverksindustri, trävaruindustriens betydelse för den tyska nationalekono-

mien m. m. G. Sch.

Skogspolitik.

KARL PHILIPP. Die forstlischen Verhältnisse Badens. Freiburg im

Breisgau 1909. Hedersche Verlagshandlung. Berlin, Karlsruhe, Miinchen

Strassburg, Wien und St. Louis. 3.9 sid. Pris 0,75 mark.

Sträfvandena att åstadkomma en bättre och fullt finansiell förvakning af

statsskogarna göra för närvarande sitt segertåg öfver Europa. Vi hafva förut
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omnämndt, att det är riksrådet, grefve Törrings skarpa angrepp på statskogs-

hushållningen i Bayern, som satte nytt lif i dessa sträfvanden. Hans angrepp

synes också redan medfört resultat, i det statsskogsskötseln i Bayern lagts om
till större intensitet, kortare omloppstid och afsevärdt ökade inkomster för

statskassan.

Kort härefter var det professor C. Wagner i Tiibingen, som i sin upp-

märksammade broschyr Unsere Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert, I»^, på
ett glänsande sätt gjorde sig till tolk för de nya principerna.

Nu föreligger ett liknande arbete från Baden, som också torde äga sitt

intresse. Det berör samma fråga, som hos oss blir alltmera aktuell — en

intensivare skötsel af statsskogarna och frågan om det äldre virkeskapitalets

tillgodogörande.

Författaren börjar med att citera statsministern för finanser v. Gessler,

hvilken i den wiirtembergska andra kammaren yttrade: :>Herr deputeraden

Liesching har talat om, att inom skogsfönaltningen råder strid mellan olika

åsikter, nämligen en strid mellan den unga och den gamla skolan, och han

har beklagat det. Jag för min del måste däremot ställa mig på en annan

ståndpunkt. Jag tror, att det är önskvärdt att inom en sådan förvaltning

som skogsförvaltningen olika meningar göra sig gällande. Det blir då i kam-

pen mellan dessa meningar, som den verkliga sanningen kommer fram.»

Författaren framhåller i anslutning härtill, huru under de senaste 15 åren

storartade framsteg gjorts inom skogsvetenskapen, särskildt inom tillväxt- och

gallringsfrågomas område. — I synnerhet hafva åsikterna förändrats beträf-

fande förhållandet mellan hufvudafverkningama och förafverkningama i bestån-

den. Som exempel härpå anför författaren, hiu-usom Lorey beräknat att -vid

1 20-årig omloppstid förafverkningama endast skola omfatta 47 % af hufvud-

afverkningen på bästa granmark, medan Scitwappach några år senare å samma
mark beräknat förafverkningama till 118 % af hufvudafverkningama.

Som exempel på stridens hetta vid diskussion af de olika riktningarna

inom den tyska skogsförvaltningen må här anföras författarens citat af pro-

fessor Udd Möllers anförande vid den badiska skogsföreningens sammanträde

i Mannheim 1907 (man finner häraf att förf. är anhängare af den finansiella

omloppstiden)

:

»Tre metoder för bestämmande af omloppstiden äro f. n. i bmk:
1

.

Den första metoden måste jag — tillåten I, att jag för ett ögonblick

blir ironisk — kalla den tillfälliga omloppstiden. Den är mycket utbredd och

mycket älskad, emedan för dess utrönande är på intet vis erforderligt, vare

sig vetande eller möda, den blir helt enkelt blott 'skattad', 'bestämd' eller

också 'öfvertagen från farfar'.

2. Den högsta skogsräntans eller den högsta genomsnittsafkastningen

representerar en metod, som många hushållsgrenar taga i anspråk för sig,

men i verkligheten handlar efter slumpen. Denna metod är lu-säktad eller

berättigad under outvecklade hushållningstörhållanden. I dag är dess använd-

ning liktydigt med att låta allting hvila eller med slöseri med de krafter,

hvaraf hushållningen beror.

3. Mot denna metod står den finansiella omloppstidens metod, hvilken

eftersträfvar att uppnå det fördelaktigaste förhållandet mellan produktionens

' Se rec. i denna tidskrift 1909. H. 4— 5. sid. 173* fackupplagan.



I 44"^ LITTERATUR.

krafter och alstren, den fördelaktigaste eller åtminstone en antagbar förränt-

ning af skogskapitalet.

Trots den tvingande logiken i denna tanke (nämligen med den sist-

nämnda inskränkningen) och trots dess vidt utbredda användning, löpa dess

anhängare ännu alltid faran att blifva utskrikna såsom procentjägare, skogs-

utrotare eller försedda med andra älskvärda titlar.» —
Författaren håller före att enligt såväl erfarenhet som undersökningar ha

skogarnas afkastning och massa skattats för lågt. — Ärligen afverkas nu å

kronoskogarna i Baden 6,67 kbm. per har, däraf 44 % genom gallringar,

men förf. anser att årligen bör kunna afverkas 7,87 kbm per har, och han

citerar författare, som t. o. m. anse att schwarzwaldsskogarna böra kunna
lämna 9 kbm. pr år.

Då priset på groft virke ständigt varit i sjunkande, varnar han för pro-

ducerande af alltför stora dimensioner.

Förf. anser att genom att för hög omloppstid tillämpats i Baden finnes

ett öfverskott af äldre skog, som är värdt 200 millioner mark, men hvilka

endast afkasta cirka i %, emedan mycket af detta virke är skadadt. Liksom
Wagner föreslår förf. afverkning af dylik skog och bildande af en reservfond

af de influtna medlen. Förf. förordar vidare öfvergång från de nuvarande

medelmåttiga gallringarna till starka gallringar och ljushuggningar. Bland in-

tressanta förslag, som han i öfrigt väcker, må nämnas inrättandet i hvarje

revir af fasta försöksytor, som skulle gifva värdefulla hållpunkter vid bedöman-

det af tillväxt, massa och afverkningsresultat samt blifva ett mönster för

beståndens behandling. Vidare önskar han att för personalens fortgående

utbildning till hvarje revir må årligen anslås 100 mark t\\\ fritt fötfoga?ide iör

inköp af ett vetenskapligt bibliotek och framhåller, att den ringa penninge-

summan härtill ej skulle vara bortkastad utan gifva loo-fald ränta tillbaka.

G. Sch.

J. E. V. BOAS och A. OPPERMANN. Den kongelige Veterinser= og
Landbo=H0Jskole 1858—1908. Festskrift ved Hojskolens Halvtreds-

indstyveaars jubleum 24 augusti 1908. Köpenhamn 1908. 593 sid. i

kvartformat. 83 porträtt och 37 exteriörer och interiörer från högskolan.

Då nu den svenska skogsundervisningens ändamålsenliga ordnande står

på dagordningen, torde det få anses lämpligt att för intresserade påpeka detta

ståtliga verk. Arbetet innehåller för öfrigt mycket af allmänt intresse för

skogshushållaren. Särskildt kommer det nog i framtiden att blifva en ypper-

lig uppslagsbok för den som t. ex. vill sätta sig in i dansk skogshistoria.

När det gäller att skildra de olika grenarna af verksamheten vid en högskola,

som har så många olika undervisningsområden som den danska veterinär-

och landtbrukshögskolan, måste naturligen helst ett stort antal författare an-

litas. Så har också skett. De olika ämnena ha fått sina särskilda författare,

hvilka i korta och för danskarna så utmärkande klara framställningar skildrat

sina speciella ämnens utveckling. Hufvudarbetet har dock utförts af de båda

redaktörerna, at hvilka särskildt professor Oppermann lämnat värdefulla bi-

drag. Han inleder sålunda arbetet med ett kapitel med titel af Forhistorie,

hvari skildras nästan ett helt århundrades alla förslag, hvilka slutligen resul-

terade i upprättandet af den nuvarande Veterin?er- og Landbohojskolen. I

kapitlet: Tidigere widerAsniug og eksaminer, ForstirKend skildrar samme förfat-
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taxe den danska skogsundervisningen från år 1696, då en vandringslärare

för skogsägare tillsattes till år 1863, då undervisningen förlades till högskolan.

Skogsundervisningen under de följande åren 1863— 1908 skildras ingående

af forstkandidat Georg F. L. Sarauw. I såväl detta som öfriga kapitel om
den nuvarande undervisningen nöja sig ej respektive författare med att alle-

nast med korta data omnämna ännu vreksamma lärare, utan behandla äfven

ingående deras undervisning och fälla omdömen om densamma. Ett dylikt

tillvägagångssätt, som onekligen strider mot svensk uppfattning, blir lätt mer eller

mindre partiskt.

Af särskildt allmänt intresse är kapitlet Biblioteket, författadt af den
kände, framstående öfverbibliotekarien Vilh. Grundvig, numera chef för

landsbiblioteket i Aarhus. Ur detta kapitel må här framhållas några siffror.

Författaren börjar med att skildra, hurusom det ligger en lång och intressant

utveckling mellan den boksamling på cirka 5,000 band, hvarmed högskolan

började år 1858 och det ansenliga bibliotek pä 42,000 band, som nu upp-

tager en hel flygel i den nya byggnaden mot Bulows^•ej. Förr kunde biblio-

tekarien, ostörd af lånare, i lugn tillbringa sin förmiddag å biblioteket. Nu-
mera har han att betjäna omkring 10,000 personer årligen. Intill år 1890
var biblioteket öppet allenast 3 gånger i veckan en timme, och årligen utlå-

nades endast i medeltal 691 band. Efter år 1890 inträdde ett nytt skede

för bibliotekets utveckling framför allt på grund af det intresse och den energi,

som professor Opper.manx nedlade på dess organisation. Utlåningstiden ut-

sträcktes till 2 timmar dagligen, och för bibliotekets ledning tillsattes en sär-

skild bibliotekskommitté, hvars förste ordförande blef professor Oppermaxn.
Sedermera har professor Boas verkat å samma plats. Det årliga anslaget till

inköp och bindning var intill år 1890 1,500 kronor, men har sedan ökats,

så att det för närvarande är 4,000 kronor. Bibliotekariens lön, som förr

utgick med 1,600 kronor, har likaledes blifvit höjd och är nu 2,400 kronor.

Bibliotekets utveckling framgår för öfrigt af följande siffror:

År 1858 1868 1878 1S88 1898 1908
Antal verk 3,100 5,500 9,400 11,300 14,000 25,000

» band ... 5,500 9,600 16,500 19,900 26,000 42,500

Af dessa band kunna ungefär 17,000 anses mer eller mindre beröra

skogshushållningen. Denna siffra bör således jämföras med de ganska blyg-

samma siffror som beteckna antalet böcker vid vårt skogsinstitut och skogs-

försöksanstalten.

Bibliotekets storartade utveckling framgår äfven af de siffror, som be-

teckna de årliga utlåningarna. Dessa hafva varit:

Tidr)-md
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Biblioteket är numera öppet för allmänheten under 5 timmar dagligen

och för lärare och assistenter mellan kl. 8 f. m.—8 e. m.

Referenten har ganska utförligt uppehållit sig vid skildringen af biblioteket,

emedan densamma kan gifva oss stora lärdomar. Vi hafva sett, huru ett

bibliotek kan utvecklas under en energisk ledning och huru en sådan kan

bringa riksförsamlingen att bevilja ganska stora summor till detsamma. Ett

annat exempel härpå må ytterligare anföras. För ett par är sedan beviljade

den danska riksdagen på särskild framställning från högskolan 1,200 kr. för

inköp af det storartade verket: C. S. Sargent, The Silva of North Amerika

1890— 1902, 14 band. När vårt lilla grannland Danmark, där skogen på
det hela taget spelar en så liten roll, beviljar dylika anslag, måste man för-

vånas, att de styrande ej hos oss riktat en tanke på att skapa ett ordentligt

skogsbibliotek i landet. I detta sammanhang torde böra påpekas, att skogs-

undervisningskommittén i sitt för öfrigt så utmärkta betänkande synes be-

handlat frågan om inrättandet af ett skogsbibliotek alltför snålt och ganska

lättvindigt. Såväl skogsmännen som allmänheten torde blifva allt mera intres-

serade af skogslitteratur och behöfva tillgång till densamma. Må de då

ock säga ifrån, att de ej vilja finna sig att blifva betjänade på den korta tid

som en bibliotekarie med futtiga 500 kronors lön kan hafva tillfälle att

ägna åt saken.

Till sist må uttalas ett beklagande af att det nu refererade arbetet redan

är slutsåldt i bokhandeln. För den intresserade kan dock meddelas att det

finnes i skogsförsöksanstaltens bibliotek.

G. Sch.

N. 0DEGAARD. Norges Landbruksheiskole 1859—1909. Kristiania

1909. Grondahls & Sons boktryckeri, 4:0, 368 sid. 104 porträtt och

67 andra illustrationer. Pris bunden 5 kr.

Ej fullt ett år senare än den danska landtbrukshögskolan, har den nor-

ska kunnat fira sitt 5oårsjubileum. Till detta har likaledes utgifvits ett ståt-

ligt arbete med ofvanstående titel. Detta är i många afseenden likt sin

danska föregångare, men ej så voluminöst som detta, dock i gengäld rikare

illustreradt och smakfullare utstyrdt. — Äfven till den norska högskolan är

numera, sedan år 1897, den högre skogsundervisningen förlagd.

Vi finna äfven i detta arbete de olika ämnesgrupperna behandlade af

de skilda lärarna. Sålunda skrifver overlserer Myhrwold om skogsskötseln

och skogsteknologien. Han lämnar först en kort historik öfver skogsunder-

visningen i andra länder i Europa och uppräknar därvid i kronologisk ord-

ning de högre skogliga undervisningsanstalterna. I kapitlet lämnas vidare en

redogörelse för den knapphändiga skogsundervisning, som före år 1897 kunde

erhållas i Norge. Vidare skildras den nuvarande skogsundervisningen. Hittills

hafva 5 kurser skogselever genomgått högskolan, och 85 elever hafva utexa-

minerats. Lärarebefattningen i skogshushållning har tills i år varit förenad

med skogsförvaltarebefattningen i Smaalenenes område, men från i juli äro

de båda befattningarna skilda åt.

I ett följande kapitel behandlar skogsbruksläraren J. Kaurin skogstaxa-

tion, skogszoologi och jakt.

I kapitlet skogsbruk lämnar vidare overlaerer Myrwold en redogörelse

för de till högskolan hörande demonstrationsskogarna.
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Festskriften åtföljes af en del intressanta afhandlingar, däribland af J.

Kaurin : En Forel^esning i Skogtaksation. Vaerdesaettelse av Trsr, der sal-

ges paa Rot.

Xär nu tvenne så fullständiga arbeten föreligga om den norska och

danska skogsunder^-isningen är blott att hoppas att ett lika fullständigt verk om
den svenska skogsundervisningen måtte blifva utarbetadt. Ett lämpligt till-

fälle härtill torde yppa sig då väl om några år det gamla >Skogis» upphört

att finnas till, och den svenska skogsundervisningen inflyttat i sitt nya hem
vid Xorra Brunnsviken. G. Sch.

Skogsvaesenets Historie. Utgit i Anledning av det oftentlige Skogvtesens

50-aarige Virksomhed 1857— 1907 ved Skogdirektorjen. I Del. Histo-

rik. 292 sid. II Del. Statistik. 181 sid. Kristiania 1909. Grön-

dahl &: Sons Boktrykkeri.

Som minne af den norska statsskogsförvaltningens 50-åriga verksamhet

har skogdirektören låtit utföra en vidlyftig historik och statistik, som före-

ligger i tvenne särdeles smakfullt utst\Tda häften. På detta vackra verk har

nedlagts ett stort arbete. Så har t. ex. ej förut funnits någon öfversikt af

äldre räkenskaper. Det har därför varit nödvändigt att ur åtskilliga skogs-

förvaltningars arkiv, från departementens handlingar samt från revisionsdeparte-

mentet och riksarkivet framleta de gamla originalräkenskaperna och bearbeta

dem fullständigt från början. Härigenom har erhållits en massa intressanta

siffror i den statistiska delen. Xågra af dessa återfinnas bland skogsstatistiska

meddelanden i detta häfte af tidskriften.

Delen Historik består däremot huf\-udsakligen af text. Den lämnar först

några data från medeltiden (redan i början på 1300-talet utskeppades en del

trävaror till England) och skildrar sedan huru under Christian IV tillsattes

en kommission för kontroll af skogarna i syfte att tillförsäkra örlogsflottan

tillgång pä trämaterial. Denna kommission afgaf sitt betänkande 1631, men
klagar då öfver att en del masteträd i Hedemarken redan förut blifvit af-

verkade.

Ar 16S3 tillkom den första skogsordningen. Under åren 1725— 1737
fungerade en s. k. skogs- och sågkommission för att utbreda kunskap om
landets skogs- och såg^äsende. Denna efterträddes af en forstkommission

under ledning af från Tyskland inkallade skogsmän, bland hvilka särskildt

bröderna von Lagen voro driftiga män. Ar 1739 inrättades ett särskildt

Generalforstamt, som hade att vaka öfver att lagar rörande skogsväsendet

efterlefdes m. m. Detta det s. k. äldre Generalforstamtet efterträddes af det

yngre Generalforstamtet 1760, som i sin tiu- upphäfdes 177 i. Undertidernas
lopp hade åtskilliga inskränkningar öf^er skogarnas nxttjanderätt blifvit utfär-

dade, men en hel del af dessa blefvo upphäfda år 1795. Innehafvare af

privilegierade sågverk fingo rätt att hugga så mycket timmer de ville och

på hvad sätt de funno för godt. Sågprivilegiema bortföllo först år 1860,

från hvilken tid det stod hvar och en fritt att i landet tillverka sågade

trävaror. I midten på 1800-talet hördes allmän klagan öfver skogarnas af-

verkning och flerstädes hystes fruktan för att brist på bränsle och virke till

husbehof skulle komma att göra sig gällande. Ar 1849 tillsattes därför en

skogskommission, men dess förslag föranledde ej till någon direkt åtgärd.

På 1850-talet anslog däremot stortinget stipendier till dem, som i ut-
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landet ville studera skogshushållning. Först år 1857 tillsattes de första skogs-

tjänstemännen i Norge, till en början blott 2 till antalet, däribland den senare

så flitige norske skogsförfattaren J. B. Barth.

År 1859 finna vi en ny skogskommission, som föreslår landets indel-

ning i skogsförvaltningsområden och följande år anställdes ett flertal skogs-

män såsom fasta skogstjänstemän. Ar 1875 inrättades slutligen skogdirektörs-

ämbetet med forstmester Selmer som förste innehafvare. Denne efterträddes

1902 af förutvarande skogskonsulenten i landtbruksdepartementet Saxlund.

Ar 1895 omreglerades skogsadministrationen, hvarvid inrättades skog-

inspektörer, skogförvaltare (den tidigare titeln forstmestere tog stortinget bort)

samt skogvaktare. Så småningom tillsattes sedan en del assistenter och skog-

plantörer, så att skogspersonalen år 1906 bestod af

4 skoginspektörer,

26 skogförvaltare,

3 skogassistenter,

10 skogplantörer,

I skogtaxator med i assistent samt cirka

200 skogvaktare för statens skogar och lika många för undervisnings-

väsendets londs skogar.

Den norska skogsstatens aflöning är mycket ringa.

Sålunda uppbär skogdirektören endast 5,400 kr.

skoginspektören 2,600—3,000 »

skogförvaltaren 2,000—3,000 »

skogtaxatorn 2,400—3,000 »

assistenterna 1,500 kr. med ålderstillägg af 200 kr.

hvart 3:dje år.

Till dessa löner komma reseersättningar och dagarfvoden.

Efter denna i korthet relaterade historik innehåller arbetet en vidlyftig

redogörelse för försäljning af statsskogar, inköp för statens räkning af enskild

skog samt statsskogarnas behandling. Härefter följer en kort redogörelse för

skogsundervisningen samt för befintliga allmänningar.

I kapitlet om skogarna och skogsbruket i allmänhet finna vi uppgifter

om skogarnas areal, värde och tillväxt samt virkesförbrukningen. Beträffande

skogarnas värde har beräkningar gjorts tid efter annan med olika resultat.

Sålunda har värdet beräknats

år 1877 (af forstmesterne Mejdell och Scheen) till 514,125,000 kr.

» 1907 (» direktör Kiaer) 455,981,000 »

» 1909 (» skogdirektören) 570,000,000 »

Det härskar sålunda i Norge, liksom hos oss, stor ovisshet om skogamas
verkliga värde, men ännu mindre känner man skogarnas samlade tillväxt eller

förhållandet mellan tillväxten och afverkningen. Skogdirektören omnämner
likväl att en början till erhållande af en dylik kunskap blifvit gjord af Hede-
markens amtskogselskap, som börjat utföra taxeringar i Aamots härad. I

detta sammanhang framhålles det storartade svenska projektet att taxera lan-

dets samtliga skogar.

Vidare redogöres för behandlingen af de privata skogarna samt hvad

som åtgjorts för deras bevarande. År 1874 sammankallades en stor kom-
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mission för att upprätta förslag för den enskilda skogsvården. De af denna

kommission utarbetade förslagen föranledde dock icke till någon åtgärd, och

först 1892 utkom lag om förbud för utförsel af trävaror från de tre nordli-

gaste amten. Slutligen utfärdades 1893 lag om skyddsskogens bevarande och

mot skogens ödeläggelse. Denna lag har sedermera undergått re\-ision år .

Mera på frivillighetens väg hafva skogsvårdsföreningarna verkat. Ar

1881 stiftades »Den norske Forstforening», som verkade genom utgivandet

af en årsbok och genom diskussionsmöten. Denna förening bestod både af

skogstjänstemän och skogsägare, men fick ej någon vidare fart. Som en orsak

härtill anföres, att skogsadministrationen ej var \-idare populär i Norge.

Medlemsantalet utgjorde år iSSi 214 st., men hade 10 år senare hopsmält

till 147.

Ett n}-tt lif i det frivilliga skogsvårdsarbetet 1 Xorge inträdde däremot

år 1898, då på konsul Axel Heibergs initiativ bildades >Det norske Skog-

selskab», hvar\-id Den norske Forstforening upphäfdes och uppgick i det nya

sällskapet. Detta sällskap erhöll betydande privata penningemedel dels genom
donationer en gång för alla och dels genom årliga bidrag. Vidare har det

årligen fått statsanslag af 70,000 kr., som sedermera höjts till 90,000 kr.

Detta sällskap hade år 1899 ^99 ständiga och 721 årliga betalande leda-

möter och siffran hade år 1907 stigit till respektive 411 och 998. Som
underafdelningar under detta sällskap arbeta amtskogssällskaperna, hvilka år

1907 tillsammans hade 6,758 medlemmar. I de olika amten äro anställda

amtskogmestere, som gif^-a skogsägarna råd i skogsskötsel samt utföra och

leda omfattande skogsplanteringsarbeten.

Slutligen skildras skador å skogen, hvarefter meddelas en mycket utförlig

och intressant skildring af trävaruhandeln och flottningsväsendet. Xågra siffror

ur detta kapitel återfinnas bland skogsstatistiska meddelanden.

Det intressanta och värdefulla arbetet afslutas med ett kort kapitel om
jakten.

Det bör lifligt önskas att ett snarligt verk rörande de svenska skogsför-

hållandena snart må utkomma. Materialet här hos oss torde vara mycket större

och därför kräfva afsevärd tid för bearbetningen, men arbetet bör också blif\a

så mycket intressantare. En framställning af den svenska statsskogshushåll-

ningen skulle vara af stort värde vid den blif\ande stora skogsutställningen.

Som ett resultat af utställningen kunde sedermera, såsom det blifvit föreslagit,

utarbetas ett bestående arbete öfver liela svenska skogshushållningen och

dess historia.

G. Sch.
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Förteckning öfver skogslitteratur, som utgifvits under år 1909.

I likhet med hvad som skett de två senaste åren meddelas härnedan en
sammanställning af under det gångna året utgifven litteratur, som berör

skogshushållningen. Af de nordiska ländernas litteratur hafva smärre arbeten

och broschyrer i allmänhet medtagits, men af öfriga länders endast större ar-

beten eller smärre sådana af betydelsefullt innehåll. Litteratur på de slaviska

språken har uteslutits, då dessa språk ej torde äga någon läsare bland de
skogsintresserade i vårt land. Som regel gäller att af arbeten i botanik,

kemi och zoologi eller andra naturvetenskaper, som ha betydelse för skogs-

bruket, men icke uteslutande syssla med skogsfrågor, ha i hufvudsak endast

nordisk litteratur medtagits. För att spara utrymme intages denna gång ej

någon förteckning öfver utkomna kalendrar. Den intresserade hänvisas rörande
dem till föregående års förteckning, enär samma kalendrar utgifvits detta år.

— Däremot har på begäran införts en så fullständig förteckning, som kunnat
åstadkommas, öfver utgifna skogstidskrifter.

I denna förteckning förekomma några arbeten, som utgifvits år 1908,
men ej kommo med i föregående öfversikt.

G. Sch.

Skogsskötsel samt handböcker, som beröra skogshushållningen i

dess helhet.

Aminoff, F. : Svenska skogsträd. I. Granen (Skogsvårdsföreningens folk-

skrifter n:o 17). Stockholm 1909. Föreningens för skogsvård förlag.

32 sid., 27 fig. och I plansch i färger. Pris 0,30 kr.

Barth, Agnar: Metsänhoidolliset hakkaustavatja luonnollinen metsänuudistus.

Öfversättning från norskan af A. Tuhkanen. Helsingfors 1909. Otava

förlagsaktiebolag. 154 sid. Pris bunden 5 fmk.

Beissner, L. : Handbuch der Nadelholzkunde. Systematik, Beschreibung,

Verwendung und Kultur der Ginkgoaceen, Freiland-Koniferen und Gne-
taceen. Fiir Gärtner, Forstleute und Botaniker. 2. Aufl. Berlin 1909.

Paul Parey. XVI -f 742 sid. 165 fig. Pris bunden 20 mark.

BuFFAULT, P. : Les förets de Rouergue. 1909. Librairie Carrére. 78 sid.

Pris 0,60 fr.

Busgen, M. : Der deutsche Wald (Naturwissenschaftliche Bibliothek fiir Jugend
und Volk). Leipzig 1909. Quelle u. Meyer. 176 sid., 44 fig. Pris

bunden 1,80 mark.

CiESLAR, A. : Licht- und Schattenholzarten. Lichtgenuss und Bodenfeuchtigkeit.

Waldbauliche Untersuchungen. Wien 1909. 21 sid.

Feucht, OiTo: Die Bäume und Sträucher unserer Wälder (Kurt Lampelt. Na-

turwissenschaftlicher Wegweiser, ser. A. Bd. 4). Stuttgart 1909. Strecher c\:

Schröder. II + 125 sid., 47 fig. och 6 taflor. Pris bunden 1,40

mark.

Folkestad, K.: Skogbrukslaere. 70 Forelfesninger avpasset for de la\ere

Landbruksskoler. Kontratryk. 1909.

Frön, A.: Sylviculture. 2:e edition. Paris 1909. J. B. Bailliére et Fils.

496 sid. 94 fig. Pris bunden 6 fr.
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Frok, a.: Economie sylvo-pastorale. Förets, Påturages et Prés-bois. 2:e

edition. Paris 1909. Hachette et C:ie XVIII -f- 1S4 sid. 47 fig.

Pris 1,30 fr.

Frothingham, E. H. : Douglas Fir. A study of the pacific coast and rocky

mountain forms. (U. S. Departm. of Agriculture, forest service, circ,

i5o>. Washington 1909. 38 sid. 3 fig.

(Grenander. Tell: Kort handledning i vården af Öfre Norrlands skogar.

Utgiften af Föreningen för skogsvård i Norrland. Stockholm 1909.

55 sid., med fig. Pris 0,50 kr.

Helms, Johs og Wegge, Paul: Laerebog for skovfogeder. A. Arbejdstere.

B. Grundtraek af skovbrugsljeren. Köpenhamn 1909. Gyldendalske Bog-

handel, Xordisk Forlag. 212 -f 143 sid. 39 + 201 fig.

Heske, Franz: Beschreibung der Fiirst Schwarzenbergschen Fideikommiss-

Herrschaft Wittingau mit besonderer Riicksichsnahme auf deren. Förste.

Prag 1909. 104 sid.

Hever, Karl: Der Waldbau öder die Forstenproduktenzucht. Fiinfte Auflage

in neuer Bearbeitung in zwei Banden, heransgegeben von Richard Hess.

II. Band. Angewandter Teil. Leipzig u. Berlin 1909. B. G. Teubner.

VI + 302 sid. 57 fig. Pris bunden 7 mark.

Jacobsex, a.: Hedebogen. Korte populasre Bidrag om Heden i Fortid,

Nutid og Fremtid. Tr^kt som manuskript. Viborg 1909. Pris i kr.

Jepson, Willis, Linx: The Trees of Califomia. Cunninghamn 1909. Curtis

& Welch. 228 sid. 125 fig. Pris bunden 12 kr.

Jlnak: Durchforstung der Kiefer (Neudammer forstl. Belehrungsheft). Neu-

damm 1909. J- Neumann. 44 sid. m. fig. Pris 0,50 mark.

Kallix, K.\rl Erik: Om skogens skydd mot jttre faror (Skogsvårdsförening-

ens folkskrifter n:r 19). Stockholm 1909. Föreningens för skogsvård

förlag. 32. sid. 19 fig. Pris 0,30 kr.

Kempe, Fraxs : Skogshushållning i Norrland. Ett program (Norrländskt hand-

bibliotek III). Uppsala Å: Stockholm 1909. Almq^-ist Å: Wiksells bok-

tryckeri aktiebolag (i distribution). 52 sid. Pris 0,50 kr.

KocH, Elers: Kultiu- efter rödgran. Foredrag i Forstlig Diskussionsforening

d. 10 dec. 1909. 19 sid.

Krutina: Der Heidelberger Stadtwald. Eine forstwirtschaftliche Studie. Hei-

delberg I90Q. Q I sid. och I karta. Pris 2 mark.

Maw, P. t. : The Practice of Forestry, conceming also the financial aspect

of aftbrestation. Walter &: Walter, Heatherside. Brockenhurst. Hants

looq. 503 sid. Pris 1 7 s. 6 d.

Mavr, Heinrich: ^^"aldbau auf natiu-gesetzlicher Gnmdlage. Ein Lehr- imd

Handbuch. Berlin 1909. Paul Parey. Ml -f- 56S sid., 27 fig. och

3 taflor. Pris bunden 15 mark.

Neerlp, J- P- : Et Bidrag till Plantningssagens Fremme. Med en Vejledning

i LcC- och Hegnsplantning af Plantor Pixholt, Vejers, og en amnsning

for Frukthavens Anlieg af Handelsgartner Laursex. Salling Plantskole.

Skive (Rydtoft) 1909. 60 sid, Pris 0,50 kr.

NiSBET, ].: Owr Forest and Woodlands. London 1909. J. M. Dent Å: C:o.

348 sid. och 5 illustr. Pris 3 s. 6 d.

Pettersson, Wilhelm: Anteckningar rörande Orsa sockens besparingsskog.

Stockholm 1900. 22 sid. 14 planscher och i karta.
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Pettis, c. R. : How to grow and plant conifers in the northeasten states.

(U. S. Departm. of agriculture, forest servise, bulletin 76). Washington

1909. 36 sid. II fig.

Pettis, C. R.: Instructions for reforesting land. (State of New York, Forest,

Fish and Game commission). Albano 1909. J. B. Lyon company. 22

sid. och 1 8 helsidesillustrationer.

PiERARD, Louis: Aimons les arbres, pages choisies. Frameries. Dufranc-

Firait 1909. Pris 3 fr.

PoLLAK, Franz, X. : Katechismus des Forstschutzes. Ein Behelf zur Vor-

bereitung auf die Staatspriifung fiir Forstsschutz und technischen Hiilfs-

dienst und zur Erleichterung des Studiums. Wien u. Leipzig 1909. Carl

Fromme. 10 1 sid. Pris 2 öster. kr.

Raathe: Die Forstwirtschaft als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb. Leitfaden

fiir Untericht und Praxis. Berlin 1909. Pris 1,50 mark.

SiMPSON, John: British Woods and their Owners. Sheffield 1909. Pawson
& Brailsford. 116 sid. 14 illustr.

Stiny: Die Berasung und Bebuschung des Odlandes im Gebirge als wichtige

Ergänzung getroffener technischer Massnahmen u. f. sich betrachtet.

Graz 1909. Pris 7 öster. kr.

TiBERG, H. V. : Från skogsförsöksfältet vid Långbanshyttan. L Benmjöl och

mesa i skogskulturens tjenst. Filipstad 1909. 129— 147 sid.

Wappes, LoRENZ: Studien iiber die (irundbegriffe und die Systematik der

Forstwissenschaft, Berlin 1909. Paul Parey. 73 sid. Pris 2,50 mark.

Vesterlund, Otto: Skogen (Svenskt folkbibliotek V:3). Stockholm 1908. P. A.

Norstedt & Söner. 107 sid. och illustr. Pris i kr.

Westmeyer, g.: Leitfaden fiir die Försterpriifungen. Ein Handbuch fiir den

Unterricht und Selbstunterricht unter Beriicksichtigung der preussischen

Verhältnisse, sowie fiir den praktischen Forstwirt. Berlin 1909. Julius

Springer. 544 sid. Pris bunden 6 mark.

WiMMER, E. : Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten in den Waldun-

gen des (irossherzogtums Baden. Berlin 1909. Paul Parey. 86 sid.

6 fig. Pris 3 mark.

Skogsuppskattning och skogsindelning.

Eberhard, Julius: Tafeln zur Bonitierung und Ertragsbestimmung nach Mit-

telhöhen (Höhen-Ertragskurven) fiir Tanne, Fichte, Forche, Buche und

Eiche. 2. Aufl. 1909. Pris 2 mark.

Ericson, O.: 1909 års värdetabell för prissättning och aptering af ståndskog.

Stockholm (tryckt i Gäfle 1908). C. E. Fritzes bokförl. -aktiebok Pris

1,50 kr.

Fankhauser, Franz: Praktische Anleitung zur Holzmassenaufnahme fiir Un-
terförster, Bannwarte, Privatwaldbesitzer und Holzindustrielle. 3. Aufl.

Bern 1909. J. Heuberger. 105 sid. Pris 2,50 fr.

luNACK : (irubenholztabelle fiir das Oberschlesische Kohlenrevier. Neudamm
1909. J. Neumann. Pris 0,60 mark.

Kgl. Forstliche Versuchsanstalt, Stockholm: Verzeichnis der Versuchsflächen,

welche 15. juli 1909 in Jönåkers häradsallmänning besichtigt werden

sollen. Centraltryckeriet. Stockholm 1909. 4 sid.
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Klähr: Massenkubierungstafel zur Bestimmung des Festmetergehaltes von

1— loo stiick Xadelholzklötzern der Oberstärken von 5— 50 cm. getrennt

nach den Längen v. 2, 2,5, 3, 3,5 4, 4,5 u 5, bearb. nach den Kubie-

ningstafeln v. Pressler-Xeumeister. Wien 1909. M. Perles. 64 sid.

Pris 5 mark.

ÄLvASS, Alex. : Tabell för träduppskattning. Uppklistrad å 7 blad. Stock-

holm 1909. Statens skogsförsöksanstalt. Pris 0,75 kr.

Neumeister: Gebrauchsanweisung z. Pressler-Xeumeisterschen Zuwachsbohrer.

5. Aufl. Wien 190S. Pris 1,50 mark.

Pressler, M. R.: Forstliche Kubierungstafeln. 14 verm. Auti. von >L\x.

Xeumeister. VIII + 134 sid. Wien 1909. M. Perles. Pris 6 mark.

Weiss, Josef: Allgemeine Waldbestandstafeln nach R. Feistmaxtel fiir Eiche.

Buche, Tanne, Fichte, Lärche, Weiss- und Schwarzföhre. Wien u. Leipzig

1909. Carl Fromme. Pris bunden 3,00 öster. kr.

Skogsteknologi.

Barbet, E. et L.\xco, F. : Organisation et fonctionnement des ateliers du

travail du bois. Paris 1909. Societé d'Éditions Techniques. 272 sid.

och 96 fig. Pris 7,50 fr.

Buttxer, g.: Versuche zur Destillation des Holzes mit iiberhitztem Wasser-

dampf. Leipzig 1909.

BoHMERLE, Emil: Tafeln ziu- Berechnung der Kubikinhalte stehender Kohl-

meiler, der Kohlenausbeute und des Festgehaltes geschichteter Hölzer.

2. Aufl. Berlin 1909. P. Parey. Pris 2,40 öster. kr.

Cray, Austix: A manual for Xorthem Woodsmen. Harsard L'niversity Pub-

lishers. Cambridge 1909. 250 sid. Pris 2 dollars.

DuMESXV, P. et Xo\"ER, J. : Lindustrie chimique des bois, leurs dérives et

extraits industriels. Paris 1908. Bernard Fignol. 402 sid.

Harper, Walter. B.: Die Destillation industrieller und forstwirtschaftlicher

Holzabfälle. Erweiterte deutsche Bearbeitung von R. Linde. Berlin

1909. Julius Springer. 323 sid. 128 fig. Pris 11 mark.

Instructions to engineers of timber tests. [V. S. Departm. of agriculUire, forest

service, circ. 38.) Washington 1909. 56 sid. 9 fig.

Janka: Untersuchungen uber die Elastizität und Festigkeit der österreichi-

schen Bauhölzer. Britter Teil. Fichte aus den Karpaten, aus dem Böh-

merwalde, dem Temowanerwalde und den Zentralalpen. Technische Quah-

tät des Fichtenholzes im allgemeinen. (Mitteil. aus dem forstlichen Ver-

suchswesen Österreichs, XXXV Heft.) Wilh. Frick. Wien 1909. 12S

sid. 4 taflor. Pris 5 öster. kr.

Klason, P. Å: a. Berch: Bidrag till kännedomen om milkolningsprocessen

(Arkiv för kemi, mineralogi och geologi). L*ppsala &: Stockholm 1909.

Almquist Å: Wiksells boktr. aktieb. 53 sid.

Klar, M. : Technologie der Holzverkohlung mit besonderer Berucksichtigimg

der Herstellung aller Kol- und Ganzfabrikate aus den Erstlingsdestillaten.

2 Aufl. Berlin 1909. 10 mark.

Klar, M. : Traité pratique des emplois chimiques du bois. Carbonisation

du bois en vase clos. Traduit de lallemand par L. Gautier. Paris

1909. Ch. Béranger. 5Q fig. Pris 15 fr.
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Klason, Peter: Kemiskt-tekniska undersökningar rörande Sveriges industriellt

viktigaste träslag. I. Med statsunderstöd utgifna. Stockholm 1909.
Innehåller:

1. Teori för milkolning af Peter Klason och Hilding Bergström. 80— 108 sid.

2. Temperaturbestämningar i träkolningsugnar och milor af Hilding

Bergström. 50—80 sid. + taflor.

3. Kemisk undersökning af kåda från gran af Peter Klason och John
Köhler. 39 sid.

4. Undersökningar rörande svenska granbarkers halt af garfämne och

variationer däri på grund af olika växtort och ålder af Peter Klason

och Torsten Edlund. 8 sid.

5. Analytiska undersökningar rörande träsyra och därur erhållen trä-

sprit af Peter Klason och Evert Norlin. 16 sid.

6. Framställning af kemiskt ren metyl- och etylalkohol samt deras

specifika vikter af Peter Klason och Evert Norlin. 7 sid.

7. Tabell för bestämning af metylalkohol till vikts-, volym- och vikt-

volymprocent ur specifika vikten af ^^/j-° af Peter Klason och Evert

Norlin. 32 sid.

8. Tjärbränning i mildalar af John Köhler. 36 sid. &: i tafla.

9. Om mildalstjärans vräkning samt användning till olika ändamål af

John Köhler. 34 sid.

I o. Analytisk undersökning af barrvedstjära af P. Klason, J. Köhler

och F. Friedemann. 32 sid.

1 1 . Statistiska uppgifter angående genom torrdestillation af trä vunna

produkter af Melcher von Post. loi— 242 sid.

Laris, Eugen: Rohholzgewinnung und Gewerbseigenschaften des Holzes (Che-

misch-tekniche Bibliothek Bd. 317). Wien und Leipzig 1909. A. Hart-

leben. VII + 184 sid. 37 fig. Pris bunden 5,30 öster. kr.

Larsson. Ernst: Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige.

Göteborg 1908. N. P. Pehrssons förlag (Gustaf Stern) i distr. 173 sid.

Maurach: Balkentafeln nach Oberstärke fiir Kiefer und Fichte. Reval. 1909.

Pris 3 öster. kr.

jNLvyr, Heinrich: Die P^orstbenutzung, ein Lehr- und Handbuch, begriindet

von Dr Karl Gaver. 10 uppl. Berlin 1909. Paul Parey. i porträtt,

356 fig. och 1 plansch i färger. Pris bunden 15 mark.

Prisförvandlaren för tvävaruaffärer. Helsingborg (tryckt i Malmö) 1909. Kin-

bergs bokh. Pris inb. 1,25 kr.

Steinhiller: Das Sägewerk und seine Nebenbetriebe. Lehr- und Hilfsbuch

fiir Unternehmer, Beamte und Holzhandlungen. 2 .\ufl. Pris 6 öster. kr.

Troup, R. S. : Indian Woods and their uses. Calcutta 1909. 491 sid.

Skogspolitik med skogshistoria, skogsstatistik och skogslagstiftning.

Amtliche Mitteilungen aus der Abteilung fiir Forsten des Königlich. Preus-

sischen Ministeriums fiir Landwirtschaft, Domänen und Forsten 1907.
Berlin 1909. Julius Springer. 49 sid. Pris 2 mark.
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Andersson, (".lnstein: \'ore skoge. En oversigt och et Indljeg i den paa-

gaaende Lovgivning, Kristiania 1908. ftgit av det norske Arbeider-

parti. 93 sid. Pris 0,25 kr.

Beer, Oscar, Ad.: Skogsvårdskommittéerna (Skogsvårdsföreningens folkskrif-

ter n:r 20). Stockholm 1909. Föreningens för skogsvård förlag. 32
sid. 5 fig. Pris o. jo kr.

Beiträge zur Forststatistik von Elsass-Lothringen. Herausgegeben vom Mini-

sterium fur Elsass-Lothringen, Abteilung fur Finansen, Handel und Do-
mänen. Heft XXVI: Wirtschafts- und Rechnungsjahr 1907. Strass-

burg 1909. Strassb. Druckerei und Verlagsanst. 125 sid.

Berkhont, a. H. : Ziele, Resultate und Zukunft der indischen Forstwirtschaft.

Tiibingen 1909. 190 sid.

Betänkande ang. plan för undersökning om virkestillgång och tillväxt m. m.

i Sveriges skogar, afgifvet af den vid mötet mellan rikets skogsvårds-

styrelser i december 1908 för ändamålet utsedda kommissionen. Stock-

holm 1909. Föreningens för Skogsvård förlag. 26 sid. Pris o, 50 kr.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Statens domäner. Domänstyrelsens

underdåniga berättelse rörande skogsväsendet för år 1907. Stockholm

1909. Si sid.

BoRGHESANi, Guido : Le origini della questione forestale in Italia e lopera

del marchese Luigi Tanari, senatore del regno. Bologna 1909. 20 sid.

Charbula, Friedrich: Zur Reform der österreichischen Staatsforstverwal-

tung. Wien 1909. 54 sid. Pris 1,50 öster. kr.

Delahave, Charles: Le Deboisement et le Régime des bois des particuliers.

Niort, Mercier 1909. 232 sid.

Departement of agricultiu-e and technical instruction for Ireland: Departmen-

tal committee on irish forestry. Minutes of evidence, appendices and

index. Dublin 1908. 484 sid. fol. Pris 4 s. 5 d.

— Report of the departmental committee on irish forestry. Dublin 1908.

60 sid. fol. Pris b^j^ d.

Die Wildbachverbauung in den Jahren 1883 bis 1908. Herausgegeben von

k. k. Ackerbauministerium. Wien 1909.

Ericson, Arnold : Jordräntan i Sveriges skogsmark (Jordreformföreningens

skrift i Stockholm). Stockholm 1909. Bokförlaget Eos. 27, sid. Pris

o, JO kr.

Feilitsch, Heinrich: Das Königlich sachsische Först und Feldstrafgesetz vom
26 febr. 1909. Mit Eläuterungen. Leipzig 1909. A. Rossberg. 158
sid. Pris 3 mark.

Fernow, Bernhard, E. : A brief History of Forestry in Europé, the L'nited,

States and other Countries. Toronto, Ont. University Press 1907.

434 sid.

Finlands officiella statistik. XVJL Forstväsendet. Xy följd. IL Forststyrelsens

berättelse för år 1907. Helsingfors 1909. 238 sid. +29 sid. tabeller.

Forststatistische Mitteilungen aus Wiirttemberg fiir das Jahr 1907. Herausge-

geben von der Königlichen Forstdirektion. 26 Jahrgang. Stuttgart

1909. Chr. Schenfele. 93 sid.

Förslag till reglementariska föreskrifter till efterrättelse för tjänstemännens vid

skogsstaten tjänstefönaltning, utfärdade af Kungl. Domänstyrelsen. Stock-

holm 1909. 143 sid.
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Granskning af föreliggande förslag till ändamålsenligt ordnande af undervis-

ningen för utbildande af privata skogstjänstemän samt nytt förslag därtill

framställdt af Svenska Forstmästareförbundet. Stockholm 1909. 46 sid.

-f I plansch. Pris 0,50 kr.

GuYOT, Charles: Cours de droit forestier. Tome deuxiéme. Droit civil

forestier, förets domainiales, förets communales et d'Etablissements publics,

förets de particuliers. Paris 190g. Lucien Laveur. 650 sid. Pris 10 fr.

HoLLGREN, C. A. : Grunddragen i Tysklands och Sveriges skogsväsen. Halm-
stad 1909. P. Kuchlers tryckeri. 54 sid. Pris 2 kr.

HuTCHiNS, D. E.: Report on the forests of British East Africa. Okt. 1909.

Darling & Sons. Bacon street. E. With a map and 25 photographs.

Pris 2 s. 5 d.

Indberetning om det norske Skogvsesen og endel andre under Landbruksde-

partementets Skogkontor henhorende Anliggender for Kalender-Aaret 1908.

Avgit av Skogdirektoren. Kristiania 1909. 162 sid.

Ipsen: Skovfogeduddannelsen. Foredrag i Forstlig I )iskussionsforening d. 12

dec. 1908. Hilleröd 1909. 18 sid.

Lagberedningens förslag till jordabalk. Stockholm 1909. Aktieb. Nord.

bokh. 311 sid. Pris 3 kr.

Lagus: tjber d. Holzexport u. d. Wälder Finnlands. Heidelberg 1908. Pris

3,60 mark.

Department of commerce and labor. Bureau of the census: Forest products

n:r 2. Lumber, lath and shingles 1908. Washington 1909. 57 sid.

Mammen, F. : Sachsens Holzverkehr und Holzhandel in Einzeldarstellungen. I.

Der Holzverkehr auf den sachsischen Eisenbahnen in den Jahren 1883

—

1907. Leipzig 1909. B. G. Teubner. 228 sid. Pris 15 mark.

Mitteilungen aus der Först- und Kameralverwaltung des Grossherzogtums Hessen

fiir das Wirtschaftsjahr 1907. Bearbeitet im Grossherzoglichen Mini-

sterium der Finanzen, Abteilung fiir Först- und Kameralverwaltung.

Darmstadt 1909. ;^;^ sid. Eduard Roether.

Mitteilungen iiber die Wirtschaftsergebnisse der Herzoglich. Braunschweigischen

Forstverwaltung fur das Jahr 1907— 1908. Bearbeitet in der Herzog-

lichen Kammer, Direktion der Forsten. Braunschweig 1909. 53 sid.

Mötet mellan skogsvårdsstyrelserna i riket, hållet i Stockholm den 10— 17

december 1908. Stockholm 1909. Ivar Haeggströms boktryckeri A. B.

207 sid.

Oppermann, a.: Organisation af et forstligt Forsogsvaesen. Köpenhamn 1909.

(Tryckt såsom manuskript.) 7 sid.

Pauli, J. M. : Interiörer från svenska statsskogsförvaltningen, belysta af offentliga

handlingar. Örebro 1909. 156 sid.

Petraschek, Karl: Joseph Wesselys Berufsbiographie. Ein Ausschnitt aus

der Geschichte des Forstwesens Österreichs-Ungarns. Wien 1908. Wilh.

Frick. XII -+-319 sid. 4 bilder. Pris 6 mark.

Philipp, Karl: Die forstlichen Verhältnisse Badens. Freiburg im Breigau

1909. Heidersche Verlagshandlung. 39 sid. Pris 0,75 mark.

PicciOLi, L. : Leggi e regolamenti forestali 1909. 590 sid.

P1ERSON, A. H.: Exports and imports of forest products 1908. (U. S.

Departm. of Agriculture. Forest service, circ. 162.) Washington 1909.

29 sid.
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Price, W. Överton, R. S. Kellogg and W. T. cox: The forests of the united

States: their use. (U. S. Departm. of Agiculture. Forest service, circ.

171). Washington 1909. 25 sid.

Prytz, c. v.: Skovbugsokonomi. Crrundlag for Forel^sninger paa Den kgl.

Veterinaer- og Landbohojskole. Köpenhamn 1909. Aug. Bång. 280

autogr. sid. Pris 5 kr.

Resultate der Forstverwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden. Jahrgang

1907. Herausgegeben von der Königlichen Regierung zu Wiesbaden.

Wiesbaden 1909. P. Plaum. 70 sid.

RouLLEAU et Arnould: Revision de Timpot forestier actuellement en cours.

Guide pratique pour les propriétaires de bois et état de la question

au i:er septembre 1909. Paris 19 10. L. Laveur. 60 sid. Pris

1,75 fr.

Royal commission on coast erosion and atForestation. Vol. II (Part i). Second

report (on afforestation) of the royal commission. Appointed to inquire

into and to report on certain Questions affecting Coast erosion, the

reclamation of tidal lands, and afforestation in the United Kingdom.

London 1909. 48 sid. fol. Pris 6 d.

SCHENCH, C. A.: Forest Finance. Inland Press, Archeville 1909. 144 sid.

Schweizerische Forststatistik. i. Lieferung. Vorläufige Zusammenstellung der

Produktion der öffendichen Waldungen. Jahrgang 1907. Herausgegeben

von eidgen. Oberforstinspektorat. Ziirich 1908. VII + 87 sid.

Skogsvaesenets Historie, Utgit i Anledning af det offentlige Skogvaesens

50-aarige Virksomhet 1857— 1907 ved Skogdirektören. Kristiania 1909.

Gröndahl & Sons boktr. I. Del. Historik 292 sid. II. Del. Statistik

182 sid. Pris 5,50 kr.

Skovbruget i Danmark. Paa Grundlag af Areal-opgörelsen af 1907. Udgivet

af Statens Statistiska Bureau. Köpenhamn 1909. Gyldendalske Bog-

handel. Nordisk Forlag. 72 sid. Pris 0,55 kr.

Skogsvårdsstyrelsernas berättelser för år 1908. (Aftryck ur Skogsvårdsför-

eningens tidskrift 1909. Bilaga i.) Stockholm 1909. 316 sid. -f i

karta. Pris 3 kr.

SoHLMAN, S. A. : Hvad nytta har skogsägaren af en skogshushållningsförening

(Pellervos flygskrift n:r 5).

Statistische Nachweisungen aus der Forstverwaltung des Grossherzogtums

Baden fiir das Jahr 1907. XXX Jahrgang mit allgemeinen Mitteilungen

uber die forstlichen Verhältnisse des Ländes, bearbeitet aus Anlass der

im Jahre 1909 in Heidelberg tagenden 10. Hauptversammlung des

Deutschen Forstvereins. Karlsruhe 1909.

Svensk Trävaru-Tidning : Uppgifter öfver Trävaru-Utförseln från Sverige 1908.

Stockholm 1909. Pris 10 kr.

Tanbark and tanning extract 1908. Forest products n:r 4. (Departm. of

commerce and labor, bureau of tho census.) Washington 1909. 10 sid.

Tight cooperace stock 1908. (Departm. af commerce and labor, bureau

af the census.) Washington 1909. 12 sid.

Wagner, c.: Aus Wiirttemberg, Unsere Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert. I.

Betrachtungen. Tiibingen 1909. Verlag der H. Laupp'schen Buch-

handlung. 37 sid. Pris 0,80 mark.
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iJbersichtskarte der Waldungen Badens nach Holz- und Betriebsarten, Heraus-

gegeben von Grossh. Först- und Domänendirektion. Karlsruhe 1908.

Vanselow, Karl: Die ökonomische Entwicklung der Bayerischen Spessarts-

staatswaldungen 1814— 1905. Leipzig 1909. A. Deichertsche Verlags-

buchhandlung. 224 sid + i karta. Pris 7 mark.

Weber, Heinrich: Die Besteuerung des Waldes. Frankfurt a. M. 1909.

J. D. Saurländer. X + 555 sid. Pris bunden 12 mark.

Veneers 1908. Forest products n:r 5. (Departm. of commerce and labor,

bureau of the census.) Washington 1909. 13 sid.

Wirtschaftsergebnisse der Forsten des Domänenfideikommisses des Herzoglichen

Hauses Sachsen—Altenburg fiir das Jahr 1907. Altenburg 1909. Richard

Hess. 17 sid.

Wirtschaftsergebnisse der Grossherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Ka-

meral-Forsten fiir den Jahrgang Johannis 1907— 1908. Herausgegeben

vom Grossherzoglichen Finanzministerium. Abteihing fiir Domänen und
Forsten. 32 sid.

Yttrande i anledning af betänkande, afgifvet i mars 1908 af de den 7 april

1906 tillkallade sakkunnige för biträdande vid behandling af fråga ang.

ändamålsenligt ordnande af skogsundervisningen 4:0. Stockholm 1909.

160 sid. Pris i kr.

Wood distillation 1908. Forest products n:r 7. (Departm. af commerce
and labor, bureau af the census.) Washington 1909. 10 sid.

Zusammenstellung der wichtigsten Wirtschafts-Ergebnisse in den Staatsforsten

des Herzogtums Anhalt fiir das Wirtschaftsjahr 1908. Herausgegeben

von der Herzoglichen Staatsforst-Verwaltung in Dessau 1909. 47 sid.

Skogsbotanik och jordmånslära.

Anleitung zur Ståndorts- und Bestandsbeschreibung beim forstlichen Versuchs-

wesen (nach dem Beschlusse des Vereins deutscher forstlicher Versuchs-

anstalten), Neudamm 1909. J. Neumann. ^^ sid. Pris 1,20 mark.

Clinton-Baker, H. and A. Bruce Jackson: Conifers grown in Great Britäin

and Ireland, with special reference to the trees, cuitivated in the pinetum

at Bayfordbury. 150 half-tone prints. In two vols. Bayfordbury. Heat-

ford, Heits. Pris 30 s. per volume.

CooPER, C. S. a. W. Percival Westell: Trees and Shrubs of the British

Isles, Native and Acclimatised. Sixteen fuUpage coloured plates and 70
full-page black and white plates. London. J. M. Dent and Co.

2 Band. 2 1 s.

Collins, J. F. and H. W. Preston: Key to new England Trees, wild and

commanly cuitivated. Providence 1909. Preston and Rounds C:o.

42 sid. Pris 40 c.

Feucht, Otto: Die Bäume und Sträucher unserer Wälder. (Naturwissenschaft-

licher Wegweiser.) Stuttgart 1909. Strecher & Schröder. 125 sid.

6 tall. Pris bunden 2 mark.

Francé, R. H.: Bilder aus dem Leben des W^aldes. Stuttgart 1909. Kosmos.

Franck'sche Verlagshandlung. 94 sid. Pris i mark.
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(iR^BNER, Paul: Die Pflanzenwelt Deutschlands. Lehrbuch der Formations-

biologie. Eine Darstellung der Lebensgeschichte der wildwachsenden

Pflanzenvereine und der Kulturflächen. Leipzig 1909. Quelle & Meyer.

XI + 374 sid. 129 fig. Pris bunden 7,80 mark.

HoLE, R. S.: A Manuel of botany for Indian for forest students. Calcutta 1909.

HoLLRUNG, M. : Jahresbericht uber das Gebiet der Pflanzen-Krankheiten. Zehnter

Band. Das Jahr 1907. Berlin 1909. Paul Parey. 402 sid. Pris

bunden 18 mark.

MiGULA, W.: Pflanzenbiologie, Schilderungen aus dem Leben der Pflanzen.

Leipzig 1909. Quelle & Meyer. 352 sid. Pris bunden 8,80 mark.

Möller, A. : Hausschwamm-Forschungen. Ziceiles Heft. Die Hausschwamm-

frage vom juristischen Standpunkte von K. Dickel. Jena 1909. Gustav

Ficher. 110 sid. Dviites Heft. Die Lenzites-Fäule des Coniferenholzes,

eine auf kultureller Grundlage bearbeitete Monographie der Coniferenholz

bewohnenden Lenzites-arten von Richard Falck. Jena 1909. 234

sid. 7 taflor och 24 fig. Pris 12 mark.

Raunkler, c. : Livsformen hos planter paa ny jord. D. Kgl. Vidensk. Selsk.

skrifter 7 Raekke. Naturvidensk. og Mathem. afd. VIII: i. Köpenhamn

1909. Andr. Fred. Höst & Son. 70 sid. 29 fig.

RiKLi, >I. : Die Arve in der Schweiz. Ein Beitrag zur Waldgeschichte und

Waldwirtschaft der Schweizer Alpen. Basel, Genf, London 1909. Georg

u. C:o 2. Teile 455 sid. 19 kartor, 9 taflor och 51 fig. Pris 24 mark.

Schelle, E.: Die winterharten Xadelhölzer Mitteleuropas. Ein Handbuch fiir

Gärtner und Gartenfreunde. Stuttgart 1909. Eugen Ulmer. V 4- 376
sid. 173 fig. Pris bunden 8 mark.

v. Schermbeck, a. i.: Drei Apparate zur Bestimmung von Eigenschaften des

Holzes, speziell fiir biologische Studien. H. Veenman. Wageningen 1909.

34 sid. 10 fig.

ScHUBERT, J.: Das Klima im Gebiet Vogelsberg—Spessart—Mainebene. Ebers-

walde 1909. W. Jancke. 14 sid.

— Die jährlichen Temperaturextreme zu Eberswalde und Berlin in

den 25 Jahren 1884 bis 1908. Eberswalde 1909. 14 sid.

— u. A. Dengler: Das Klima des Harzgebirges und Ubersicht iiber die

Pflanzenverbreitung im Harz. Eberswalde 1909. W. Jancke. 35 sid.

SoRAUER, Paul: Handbuch der Pflanzenkrankheiten 3. Aufl. Erster Band.

Die nichtparasitären Krankheiten. Berlin 190g. Paul Parey. 891 sid.

208 fig. Pris bunden 36 mark.

Ward, H. Marshall: Trees. A handbook of forest botany, Vol. V. Form and

habit with an appendix on seedlings (Cambridge biological series). Cam-

bridge 1909. The University Press. Pris 4 s. 6 d.

Warming, Eug.: Dansk Plantevsekst, 2. Klitterne med Bidrag af C. V. Prvtz,

Dahlerup og flere. Andet Halvbind. Köpenhamn 1909. Det Nordiske

Forlag. 158 sid. 60 fig. Pris 3 kr.

\'ater: Die Bodenanalyse u. ihre Anwendung in d. Forstwirtschaft (Rede).

Berlin 1908. Pris 0,50 mark.

Wurm ,W. : Waldgeheimnisse. 3. Aufl. Stuttgart 1909. Kosmos. 272 sid. Pris

bunden 4,80 mark.

Zederbauer: Variationsrichtungen der Nadelhölzer. Wien 1908. Pris 1,10

mark.
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Naturminnen och naturskydd.

v, Boxberger: Vogelschutzgesetz vom 30 maj 1908. Berlin 1908. Pris

bunden i mark.

CoNWENTZ, H. : Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Band. i H. 3. Berlin

1909. Gebriider Borntrteger. 139 sid. Pris 2 mark.

Der Kampf um unsere Wälder. Verhandkmgen und Material des zweiten

Berliner Waldschutztages am 16 Jan. 1909. Berlin 1909. Julius Springer.

Pris 0,80 mark.

Heimatschutz in Sachsen. Vorträge von Richard Beck, Oscar Drude, Corne-
Lius GuRLiTT, Arnold Jacobi, Ernst Kuhn, Franz Mammen u. Robert
Wuttke. Leipzig 1909. B. G. Teubner. 74 fig. Pris 2,25 mark.

Starbäck, Karl: Naturskydd 1 Skogsvårdsföreningens folkskrifter n:r 18). Stock-

holm 1909. Föreningens för Skogsvård förlag. 32 sid, 16 fig. Pris

0,30 kr.

Puschmann: Jagd-, Först u. Vogelschutz im Königr. Preussen m. den Bestim-

mungen iiber Vorbereitung u. Anstellung im Forstverwaltungs- und Forst-

schutzdienst. Giessen 1909. E. Roth. 216 sid. Pris bunden 3 mark.

Skogszoologi och jaktvård.

Bauer, Josef: Die Jagdgesetze Preussens. 4. Aufl. Erster Band. Die Jagd-

ordnung vom 15 juli 1907. Ausfiihrlicher Kommentar. Neudamm 1909.

J. Neumann. 503 sid. Pris bunden 7 mark.

Bergmiller: Unsere Hunde. Ihre Eigenschaften, Aufzucht, Pflege und Rassen,

Stuttgart 1908. Pris bunden 3,50 mark.

Connold, E. t.: Plant Galls. London 1909. Adlard & Son, Bartholomew

Close. 291 sid. 354 illustr.

CoupiN, Henri: Animaux de nos pays. Animaux domestiques, d'utilité et

d'agrément. Animaux sauvages utiles et nuisibles. Paris 1909. A.

Colin. 500 sid. 660 fig. på 46 taflor. Pris 6 fr.

V. DoMBROWSKi: Das Rehwild, seine Jagd u. Hege. Wien 1908. 2 mark.

Eckstein, Karl: Tierleben des deutschen Waldes (Naturwissenschaftlicher

Wegweiser Bd. 3). Stuttgart 1909. Strecher & Schröder. 136 sid.

40 fig. och 4 tafl. Pris bunden 1,40 mark.

Ekman, Sven: Norrlands djurvärld. (Norrlands småskrifter). Stockholm, Aktieb.

Ljus. 120 sid. Pris 1,50 kr.

Gregersen, N. J. : Samlede skildringer av Norges natur og jagt. Illustr. av

H. Gran. Kristiania 1909. A. S. W. C. Fabritius & Söner. 20 häften.

Pris 0,75 kr. per häfte.

Görcke: Das Reichsvogelschutzgesetz vom 30 maj 1908 mit erläuternden

Anmerkungen. Berlin 1909. H. W. Muller. 12 sid. Pris 0,40 mark.

Haberland, F. : Die Krähenvertilgung. Eine Zusammenfassung selbstprobter

Mittel um Krähen in grösseren und kleineren Jagdrevieren zu allén

Jahreszeiten nachdriicklich zu vertilgen. Neudamm 1909. J. Neumann.

32 sid. Pris 0,30 m.

Hasselgren, Henrik: Gotlands däggdjur, reptilier och amfibier. 2:e öfvers.

och tillök, uppl. Uppsala 1909. Almquist & Wicksell. 80 sid. Pris 2 kr.
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Hasselgren, Henrik: Om härkomsten af Gotlands fauna. Uppsala och Stock-

holm 1909. Almquist och Wiksell. 38 sid. Pris i kr.

Hennings, Curt. : Die Säugetiere Deutschlands, ihr Bau, ihre Lebenweise und
ihre wirtschaftliche Bedeutung. Leipzig 1909. Quelle & Meyer. Pris

bunden 1,25 mark.

HoFFMANN, Konstantin: Die Behandhmg eines Rotwildstandes. Berlin igoc).

Paul Parey. 48 sid. 17 fig.

HoPKiNS, A. D. : Practical Information on the Scolytid Beetles of North

American forests I. Barkbeetks of the Genus Dendroctonus. ^^'ashing-

ton 1909. 169 sid.

Jahn, J-: Fågelhundens skötsel och dressyr jämte en kortfattad redogörelse för

hundens vanligaste sjukdomar och deras förekommande och botande.

Sköfde 1909. Strokirks bokh. i distr. Pris i kr.

Leonhardt, E. E. u. k. Schwarze. Das Sammeln, Erhahen und Aufstellen

der Tiere. Xeudamm 1909. 140 -f 68 + 74 sid. Pris bunden 4,50

mark.

Meerwarth, H. : Lebensbilder aus der Tierwelt. Leipzig 1909. R. ^'oigt-

länder.

— Erste Folge : Säugetiere. 628 sid. illustr. Pris bunden 14 mark.

— Zweite Folge: Vögel. 596 sid. 200 fig. Pris bunden 14 mark.

Möller, Viggo: Danske Vildarter. Med et Tillaeg om Smaafuglene. Odense

1909. 176 sid. och illustr. Pris 2,75 kr.

v. NoRDENFLVCHT, GusTAV : Diezcls Xiederjagd. 10 Autl. Berlin 1909. Paul

Parey. 800 sid. 16 tafl. 24 helsidesbilder och 314 textfig. Pris

bunden 20 mark.

Otto: Der Krammetsvogel. Seine Jagd. 53 sid. t,^ fig. Pris 1,80 öster. kr.

Rasch, Martin: Jakt-tabell, utvisande den årstid, då jakt efter vissa djurslag

är förbjuden och tillåten i enl. med intill den i juni 1909 utfärdade

bestämmelser. Stockholm 1909. P. A. Norstedt & Söner. 4 sid. Pris

0,25 kr.

Renvall, Thorsten: Fågelbiologiska skisser. Abo 1909. 208 sid Pris

1,50 kr.

v. Rostberg: Der Jagdaufseher. Leitfaden f. Berufsjäger u. Jagdherren.

Neudamm 1909. J. Neumann. 219 sid. Pris bunden 3,50 mark.

Schlolfeldt, Ernst: Jagd-, Hof- und Schäferhunde. Praktisches Handbuch
fiir jeden Hundbesitzer. 2. Aufl. Berlin 1909. Paul Parey. 189 sid.

27 fig. Pris bunden 2,50 mark.

Schuster, P. Wilhelm: L^nsere einheimischen Vögel, nach ihren wirtschaft-

lichen Wert (Nutzen und Schaden; beurteilt und beschrieben. Gera-

Reuss 1909. 114 sid. iio fig. Pris bunden 3 mark.

v. Seth, P. : Jaktstadgan. io:e uppl. med författningar, som utkommit intill

den 15 juli 1909. Jämte ett zoologiskt bihang ombesörjdt af E. Lönn-
berg. Stockholm 1909. P. A. Norstedt & Söner. 216 sid. Pris 1,50 kr.

Lppsatser i praktisk entomologi. Utgifna af Entomologiska föreningen i Stock-

holm. L^ppsala 1909. Almquist & Wiksell. 82 sid. och i plansch.

Pris 1,25 kr.

Vinge, N. A. : Hunden, kartongbilder öfver hundens yttre och inre kropps-

delar med förklaringar. Göteborg 1909. N. P. Pehrsson. 6 sid. -|- i

plansch. Pris 2 kr.

Sko^srårdsföreningens Tidskti/t igio, Fackuppsatser. L'
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VoiGT, A.: Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. Praktische Anlei-

tung zum Bestimmen der Vögel nach ihrem Oesange. 5. Aufl. Leipzig

1909. Quelle & Meyer. 326 sid. Pris bunden 3 mark.

WöRZ: Der Vorsteh- und Gebrauchshund. 4. Aufl. herausgegeben von A. Store
u. J. Muller. Neudamm 1909. 327 sid. 76 fig. Pris bunden 3 mark.

Meddelanden och årsböcker,

som ej omnämnts under rubriken skogspolitik m. m.

Aarsberetning fra det norske Skogselskab för 1909. Kristiania 1909. ^;^ sid.

Bericht iiber die IX Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins zu Diissel-

dorf von 7 bis 12 Sept. 1908, Berlin 1909. Julius Springer. 206 sid.

Pris 3 mark.

Bericht iiber die 53. Versammlung des sächsischen Forstvereins geh. zu Schandau
vom 20 bis 23 juni 1909. Tharand 1909. 208 + i tafla.

Berättelse öfver nationalföreningens mot emigrationen verksamhet i okt 1907
—31 dec. 1908. Stockholm 1909. 26 sid.

Det forstlige Forsogsvgesen. Meddelelser udgivne ved Forsogs-Kommissionen.

Andet Bind. H. 2. Köpenhamn 1909. 257—330 sid.

Fifth report of the board of commissions of agriculture and forestry of the

territory of Havaii for the year 1908. Honolulu 1909. 53 + 163 sid.

Fourteenth annual report of the forestry commission of Minnesota for the

year 1908. St. Paul 1909. 160 sid.

Hydrografiska byrån. Årsberättelse för år 1908. Stockholm 1909. 26 sid.

Jahrbuch des schlesischen Forstvereins fiir 1908. Herausgegeben von Helhvig.

Breslau 1909. E. Morgenstern. 260 + 29 sid. och i karta.

Year-Book of the Department of Agriculture 1908. Washington 1909. 822 sid.

JuGOViz, R-: 9 Jahres- Bericht der Höheren Forst-Lehranstalt fiir die öster-

reichischen Alpenländer zu Bruck a. d. Mur. 1908— 1909. Bruck a.

d. M. 1909. 48 sid.

Kl«r, Tv. : Meddelelser fra den forstlige Försöksstation paa Solberg i Loiten

n:r i— 2. Kristiania 1909. 10+12 sid.

Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt, H. 5 1908. Stockholm 1909.

XXXIV +286 sid. Pris 2,25 kr.

Siebenunddreissigste Versammlung des Preussischen Forstvereins fiir die Pro-

vinzen Ost- und Westpreussen in Johannisburg am 9 und 10 Aug. 1909.

Königsberg 1909. loi + 17 sid.

ScHMiD, Stephan: Höhere Forstlehranstalt Reichstadt. Jahresschrift 1908,

Reichstadt 1909. 131 sid. + i plansch.

Tenth Annual Report of the Canadian Forestry Association 1909. 165 sid,

Verhandlungen der XXIX Versammlung des Hessischen Forstvereins zu Herz-

feld 1909. Cassel 1909. 70 sid.

Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins. Wernigerode 1909. B. Angerstein.

Verhandlungen des Pommerischen Forstvereins 1908. Stettin 1909. 100 -|-

1 1 sid.

Verhandlungen des XXIII österreichischen Forstkongresses 1909. Wien 1909.

Pris 2 öster. kr.
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Odegaard, X.: Beretning om Norges Landbnikshoiskoles Virksomhet i Bud-
getaaret ^'^igo8— 30/^3 1909. Kristiania 1909. 244 + 14 + 70 + 74 -f
16 sid.

Diverse.

Bergqvist, o. och Fredr. Svenonius : Lappland, det stora svenska framtids-

landet. En skildring i ord och bild af dess natur och folk. Stockholm
1908. C. O. V. Lundholm. Tvärfol. 4+284 sid. -f 32 planscher.

Pris bunden 35 kr. Innehåller bl. a.:

Vegetationen i Lappland af Otto Westerlund.
Lapplands djurvärld af Th. Hermelin.

Lapplands skogar af P. O. ^VELANDER.

Ber-SCH, Wilh.: Handbuch der Moorkultur. Wien 1909. W. Frick. Pris

10 mark.

Flach, Wilhelm, H. Juhlin-Daxnfelt och Gustav Suxdbärg: Sveriges Jord-

bruk vid 1900-talets början. Statistiskt kartverk, bekostadt af Moritz
Fr.enckel. Göteborg 1909. Wettergren & Kerber i distr. Fol. 262
sid. + kartor. Pris inb. 100 kr.

Fiihrer fur die von der Forstakademie Munden geleitete Studienreise deutscher

Forstmänner nach Dänemark und Schweden juli 1909. Munden 1909.
41 sid.

Krohn. D. : Skovfolk. Jydske Skovinteriorer. Odense 1909. 192 sid. Pris

2,75 kr.

KuHN, D.: Verzeichnis der aktiven etatsmässige Forstbeamten, der Forstprak-

tikanten und Forstschutzdienstadspiranten des Königreiches Bayern. Her-

ausgegeben vom bayerischen Försterverein. 133 sid. Pris 1,50 mark.
Muller, Paul: Das Reichstrafgesetzbuch fiir Forstmänner m. Kommentar.

Leipzig 1909. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Theodor Weichert.

172 sid. Pris bunden 2,50 mark.

— Das Först- und Feldstrafgesetz fiir das Königreich Sachsen m. Kommen-
tar. Leipzig 1909. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Theodor Weich-
ert. 301 sid. Pris bunden 4 mark.

Michel, Emile: La forét de Fontainebleau dans la nature, dans Thistoire,

dans la littérature et dans Tärt. Paris 1909. H. Laurens VIII -f 263
sid. och 32 planscher.

Pollak: Katechismus der elementaren forstlichen Messkunde. Ein Behelf zur

Vorbereitung auf die Staatspriifung fiir den Forstschutz- und technischen

Messkunde und deren Beantwortung. W'ien 1909. Pris 2 öster. kr.

Program för Föreningens för Skogsvård exkursion 11— 14 september 1909.
Stockholm 1909. 45 sid.

Skarstedt, S. : Lagarna om arrende af viss jord å landet inom Norrland
och Dalarne och angående uppsikt ä vissa jordbruk i Norrland och Da-
larne af den 25 juni 1909. Med förklarande anm. Stockholm 1909.
P. A. Norstedt & Söner. 114 sid. Pris bunden 2,50 kr.

1909 års matrikel öfver svenska forstmästare, utgifven af Svenska Forstmä-

stareförbundet. Filipstad 1909. 48 sid.

Odegaard. N. : Norges Landbrukshoiskole 1859— 1909. Kristiania 1909.
Gröndahl (S: Son. 368 sid. med portr. och illustr. Pris 4 kr.
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Tidskrifter.

På svenska språket

:

Afifärsvärlden. . Ekonomisk veckorevy. Red. Erik E. Etzki. och Valfrid

SöDERGRKN. 9 arg. 1909. 52 n:r. 1632 sid. Pris 10 kr.

Finska forstföreningens meddelanden (Siiomen Melsänhoitoydistyksen Julkaisuja).

Red. K. O. Elving. 26 bandet. Helsingfors 1909. 4 häften, 730
sid. (Endast till en ringa del på svenska språket.)

Mercator, Tidskrift för Finlands näringslif. Red. A!\ios Anderson, G. L.

Zetterman och Gösta Tallqmsi'. 4:de årg. Helsingfors 1909. 24 n:r

1006 sid. Pris 20 fmk.

Skogsvårdsföreningens folkskrifter, utgifna af Föreningen för skogsvård. Red.

Gunnar Schotte. 5 årg. Stockholm 1909. 4 häften. 128 sid., 67

fig. och I plansch. Pris 1,20 kr. (för medlemmar 0,00 kr.).

Skogsvårdsföreningens tidskrift, utgifven af Föreningen för skogsvård. Med
Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt. Red. Gunnar Schotte
och Henrik Hesselman. 7 årg. Stockholm 1909. 12 häften.

Allmänna upplagan. XVI + 556 + IV + 316 sid. = 892 sid., 126 fig.

och I karta. Pris 5 kr.

Fackupplagan. XVI + 556 + 436 + IV + 316 + 24 sid. = 1352 sid.,

197 fig., 2 planscher och 4 större kartor. Pris 10 kr.

Skogvaktaren, tidskrift för skogsvård och jakt, utgifven af C. A. (iusTAFSSON,

Bomhus. 19 årg. Gäfle 1909. 12 häften. 400 sid. Pris 2,20 kr.

Svensk Pappers-Tidning. Fack- & Annons-organ för Pappersindustriens och

dess närbesläktade industriers handels- och yrkesintressen. Org. för

Svenska Pappersbruksföreningen och Svenska Pappers- och Cellulosa-

Ingeniörsföreningen. Red. A. Muntzing. 12 årg. 1909. 24 n:r, 256

sid. Pris 5 kr.

Svensk trävarutidning, utgifven af K. Hörnell, Stockholm. 25 årg. Stock-

holm 1909. 32 n:r, 314 sid. Pris 12 kr.

Tapio, Tidskrift utgifven af finska skogsvårdsföreningen Tapio. Red. A.

Benj. Helander. 2 årg. Helsingfors 1909. 12 häften. 386 sid.

Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland. Red. And. Holmgren.

Stockholm 1909. 2 häften. 158 -f 254 + 54 sid. Pris 5 kr.

^Vermländska Bergsmannaföreningens annaler. Filipstad 1909. 175 sid. Pris

2 kr.

Vestra Sveriges Skogsvärdsförbunds Årsskrift 1909. Red. O. Beer. Udde-

valla 1909. 36 sid. 7 fig.

Svenska Jägareförbundets Nya tidskrift. Red. Gustaf C:son Lewenhaupt,

47 årg. Stockholm 1909. 4 häften. 326 sid. Pris 5 kr.

Från skog och sjö. Tidning för jägare och fiskare. Red. O. Mentzer. 2

årg. Uppsala 1909. 52 n:r. 268 sid. Pris 5 kr.

Tidskrift för jägare och fiskare. Red. Alex. Hintze. 17 årg. Helsingfors

1909. 6 häften. 200 sid. Pris 7 kr.

Svenska kennelklubbens tidskrift. Red. Gösia Grönberg. 17 årg. 1909.

Stockholm 1909. 4 häften. 264 sid. Pris 5 kr.

Finska kennelklubbens tidskrift. Red. W. Herlin. 14 årg. Helsingfors 1909.

6 häften. 286 sid. Pris 5 kr.
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Pä norska ocli ilauska spräkcii :

Tidsskrift for Skogbrug. Udgivet af Det norske Skogselskab. Red. Skog-

selskabets Bestyrelse. 17 arg. Kristiania 1909. 12 häften. 298 sid.

Pris 2 kr.

Tidsskrift for Skowassen. Organ for Dansk Skovforening. Redigerat af Fr.

Brammer og C. V. Prytz. Bind XXI. Köbenhavn 1909. 12 häften.

206 + 224 sid. Pris 9 kr.

Hedelselskabets Tidsskrift. Udgivet af Hedeselskabet. Aarhus 1909. 24 häf-

ten. 348 sid. Pris 4 kr.

Norsk Jaeger- og Fisker-Forenings Tidsskrift. Redaktör Halvard Torgersen.

38 årg. 1909. 4 häften. 288 sid. Pris 5 kr. Kristiania 1909— 10.

Dansk Jagttidende. Organ for dansk Jagtforening. 25 årg. April 1908

—

april 1909. 12 häften. 192 sid. Redaktion: C. Govertz Jensen.

Maaneds-Skriftet Hunden. Illustreret Fagtidende for Hundevenner, Opdraettere

og Jsgere. 19 årg. Köpenhamn 1909. 12 häften. Redaktion: Viggo
Möller. 190 sid. Pris 3 kr.

På tvska språket:^

AUgemeine Först- und Jagd-Zeitung. Red. Karl Wimmerauer u. Heinrich
Weber. 85 drg. Frankfurt am Main 1909. J- D. Sauerländer. 12

häften. VIII + 428 sid. Pris 16 mark.

Blätter aus dem Walde, Zeitschrift des Xiederösterreichischen Forstvereins.

Red. Gustav Eisenmenger. 36 årg. Wien 1909. 6 häften ä 16 sid.

Centralblatt fiir das gesamte Forstwesen. Zugleich Organ der k. k. forst-

lichen Versuchsanstalt in Mariabrunn und der forstlichen Lehrkanzeln

an der k. k. Hochschule fiir Bodenkultur in Wien. Red. Karl Böh-
merle u. Adolf Cieslar. 35 årg. Wien 1909. 12 häften. 544 sid.

Pris 16 öster. kr.

Der praktische Forstwirt fiir die Schweiz. Officielles Publikations-Organ des

Verbands Schweizerischer Unterförster. Red. Karl Wagner. 45 årg.

Ziirich 1909. Hugo Richter. 12 häften. 232 sid. Pris 5 fr.

Deutsche Forst-Zeitung. Fackblatt fiir Forstbeamte und Waldbesitzer mit den
Beilagen: Forstliche Rundschau und Des Försters Feierabende. Her-

ausgegeben unter Mitwirkimg hervorragender Forstmänner. 24 Band.

N'eudamm 1909. J- Xeumann. 52 n:r. Pris 12 mark.

Forstwissenschaftliches Centralblatt. Zugleich Publikationsorgan fiir die forst-

liche Abteilung der Kgl. bayer. forstlichen Versuchsanst. Red. Her-
mann v. Furst. 53 årg. Berlin 1909. 12 häften. 671 sid. Pris

14 mark.

Mitteilungen des Krainisch-kustländischen Forstvereins. Red. Heinrich Scholl-

maver-Lichtenberg. XXVII heft. Laibach 1909. 94 sid.

Natunvissenschaftliche Zeitschrift fiir Först- und Landwirtschaft. Zugleich

Organ fiir naturwissenschaftliche Arbeiten aus der botanischen, zoologi-

^ För att ej göra denna förteckning för vidlyftig äro utomskandinaviska jakttidskrifter

och trävarutidningar uteslutna.
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Bayer. Forstlichen Versuchsanstalt in Munchen, der Kgl. Bayer. Agri-

kulturbotanischen Anstalt in Munchen, der Kgl. Bayer. Moorkulturanstalt

in Munchen, der landwirtschaftlichen Abteilung der Kgl. Bayer. Tech-

schen, chemisch-bodenkundlichen und meteorologischen Abteilung der Kgl.

nischen Hochschule in Munchen, der landwirtschaftlichen Abteilung der

Kgl. Bayer. Akademie in Weihenstephan, sowie der Kgl. Bayer. Saat-

suchtanstalt in Weihenstephan. Red. Kari, Freiherr von Tubeuf. 7

årg. Stuttgart 1909. Eug. Ulmer. 12 h. 608 sid. 14 mark.

Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen. Organ des Schweizerischen Forst-

vereins. Red. F. Fankhauser. 60 årg. Bern 1909. A. Francke. 12

häften om 352 sid. Pris 5 mark.

Silva, Wochenschrift fiir Waldwirtschaft, Waldprodukten-Handel u. Industri

imd fiir den forstlichen Besitzwechsel. Red. Dr. Raess. 2 årg. Weis-

baden 1909. 52 n:r. Pris 8 mark.

Tharander Forstliches Jahrbuch. Herausgegeben unter Mitwirkung der Pro-

fessoren an der Forstakademie Tharand. Red. M. Kunze. 59 Band.

Berlin 1909. Paul Parey. 2 häften. ^^^ sid. Pris 8 mark.

Zeitschrift fiir Först- und Jagdwesen. Zugleich Organ fiir forstliches Ver-

suchswesen, begriindet von Bernhard Danckelmann. Herausgegeben in

Verbindung mit den Lehrern der Forstakademien zu Eberswalde u. Miin-

den sowie nach amtlichen Mitteilungen. Red. Alfred Miller u. Karl
Fricke. 41 årg. Berlin 1909. Julius Springer. 12 häften. 830 sid.

Pris 16 mark.

Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten. Organ fiir die Ciesamtinteressen des

Pflanzenschutzes. Red. Paul Sorauer. 19 årg. Stuttgart 1909. Eug.

Ulmer. 8 häften. 500 sid. Pris 20 mark.

Zeitschrift des Steierm. Forstvereines und Organ der forstlichen Ländes-Ver-

suchsstelle fiir Steiermark. Red. V. Hess. 26 årg. (iraz 1909. 11 o sid.

Vereinsschrift fiir Först-, Jagd- und Naturkunde. Organ des Böhmischen Forst-

vereines. Zugleich Organ der forstlichen Eandesversuchsstelle fiir das

Königreich Böhmen. Red. Friedr. Crov och W. Sallac. Prag 1908
— 1909. 12 häften. 610 sid.

Verhandlungen der Forstwirte von Mähren und Schlesien. Zeitschrift des

mährisch-schlesischen Forstvereins und Organ der forstlichen Landesver-

suchsstelle fiir Mähren und Schlesien. Red. Franz Kraetzl. 60 årg.

Briinn 1909. 4 häften.

Oesterreichische Först- und Jagd- Zeitung. Illustriertes Wochenblatt fur Forst-

wirtschaft und Holzhandel, Holzindustri, Jagd und Fischerei. Red. A.

KiJNZL. 27 årg. Wien 1909. R. och H. Hitschmann. 52 n:r. 476
sid. Pris 16 öster, kr., för utlandet 18,40 öster. kr.

Österreichische Vierteljahresschrift fiir Forstwesen. Herausgegeben vom Öster-

reichischen Reichsforstvereine. Red. A. R. v. Guttenberg. 27 årg.

Wien 1909. 4 häften. 463 sid. Pris 10 öster. kr.

På franska språkel

:

Bulletin de la Société Centrale Forestiére de Belgique. 16 årg. Bruxelles

1909. 12 häften. 796 sid.

Journal forestier suisse (fransk upplaga af Schweizerische Zeitschrift fiir Forst-

wesen). Pris 3 fr.
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Bulletin 7>imestrial de la Societé Forestiére de P"ranche-Comté et Beltbrt.

Jaquien Bresancon. i 2 h.

Re\Tie des eaux et förets (Annales forestiéres, fondées en 1842). 4 seriens

7 årg. Paris 1909. Lucien Laveur. 24 häften. 768 sid. Pris 20 fr.

Revue forestiére de France. Journal dinitiative, de propagande et daction

forestiére. Organe ofticiel de la société forestiére de France. 4 årg.

Paris 1909. 12 häften a 16 sid. Pris 2,50 fr., för utlandet 3 fr.

På italienska språket:

L'Alpe. Rivista forestale italiana. Organo dell associazione nazionale »pro

montibus>. Red. G. Borghesani. 7 årg. Bologna 1909. 12 häf-

ten. 400 sid. Pris 5 1., för udandet 10 1.

På engelska språket:

Canadian forestry journal. Published at Ottawa by the Canadian Forestr}-

Association. V. årg. 1909. 4 häften. 176 sid.

Conservation. Forests, Waters, Soils and Minerals, published by the Ame-
rican Forestry association. Washington 1909. 12 häften. 790 sid.

Pris 2 dollars.

Department of agriculture and technical instruction for Ireland. Journal.

Dublin 190g. Pris 6 pence per volym om 200 sid.

Forestry Quarterly. A professional Journal. Red. B. E. Fernow. \'I1 vol.

Cambridge (Boston). Mass. 4 häften. 4S8 sid. Pris 2 dollars.

Transactions of the royal scottish arboricjiltural society. Red. F. Bailev and

Robert Gallowav. 22 årg. Edinburgh 1909, 2 delar. 240 sid.

Pris 6 s.

The Indian Forester. Calcutta 1Q09. 12 häften.

(Quarterly journal of forestry. For the Royal English Arboricultiu-al Societ}".

3 årg. London 1909. 4 häften. 400 sid. Pris 8 s.

V. S. Department og agriculture. Forest service. Circulars. Red. CiIFFord

PiNCHOT, Tvångfria häften.

Timber and wood-working machinery. A weekly journal for timber shippers,

importers, merchants and allied trades, vol. XVI och XVII 1909, 2084
sid. Pris 25 s., för uti. 30 s.

'limber Tradis Joiunal. London. 52 n:r. Pris i pund sterl.

På slaviska språk:

Erdészeti kisérletek. Red. Vadas Jenö. XI årg. Selemcbanya 1909.

..JicHofi JrKypHa.TL (Lesnoj Joxu-nal). Petersburg 1909. 10 häften. 1446 sid.

Tapio (finsk upplaga) se sid. 164*.
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SKOGSSTATISTISKA MEDDELANDEN.
statsskogarnas nettoafkastning 1 Sachsen 1907.

I h. 10 årg. 1909 meddelades ett öfverslag af statsskogarnas afkastning

i Sachsen 1907. Som emellertid de olika ländernas statsskogars brutto- och

nettoafkastning börjar tilldraga sig allt större uppmärksamhet meddelas här-

nedan ett sammandrag af en senare bearbetning af dessa siffror. ^ Dylika kunna
ju alltid hafva sitt intresse, då i vårt land nu allt större kraf höjas på högre

anslag, d. v. s. rörelsemedel, till statsskogarnas förvaltning. (Jämför grefve

R. Hamiltons motion i Andra kammaren detta år.)

Statsskogarnas aieal utgjorde 172,219,28 har, uppdelade på 108 revir

och 10 öfverjägmästaredistrikt. Revirens storlek växla mellan 713 och 2,444
hektar.

A/verhiing. Utdrifna virkesmassan af Derbholz (virke öfver 7 cm. diam.

af såväl stam som grenar) uppgick till 947,062 kbm., däraf 788,300 kbm.
gagnvirke (83 %).

Inkomsterna voro:

För virke 16,409,830 mark

» biprodukter loi^T^S » 16,511,595 mark

Utgi/tetfia uppgingo till

:

Afverkningskostnader 2,173,477 mark
Kostnader för skogens förbättring (kultur-

kostnader m. m.) 1,114,328 »

Driftkostnader 476,661 »

Förvaltningskostnader och skogsskydd 2,113,782 » 5,878,248 mark

Nettoinkoinsten blef 10,633,347 mark

eller per har 61,75 * och

per kbm. Derbholz ii)23 »

Nettoinkomsterna variera i olika revir. Högst har den utgjort 182,60

mark per hektar, och tvenne revir ha gått med förlust.

Skogskapitalets värde angifves till 404,161,600 mark, hvarå i medeltal

revirvis erhållits 2,63 % ränta, högst 5,5 %.
Kultiirkostnaderna hafva utgjort i medeltal vid sådd 66,97 mark per hektar

och vid plantering 94,35 mark eller i medeltal 92,51 mark (högst 189,97 mark,

lägst 41,42 mark.) Medräknas kostnaden för frö, plantor och redskap, går kul-

turkostnaden i medeltal till 132,93 mark per hektar. Under år 1907 besåddes

167,66 har och planterades 2,331,82 har.

' A. Bruhm; Die Reinertragsiibersichten der Kgl. Sächs. Staatsforsten fiir das Jahr

1907. (Tharander Forstliches Jahrbuch. Bd 59. Berlin 1909.)
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Uppgifter om skogshus=

hållningen i Norge.

Norges hela areal uppgifves^

till 32,277,000 hektar enligt den

fördelning, som synes af vidstående

schematiska framställning. Skogs-

arealen utgör endast 21,4 % af hela

landets ytvidd. 12,4 % af skogarna

äro kronoskog. Pr invånare kom-

mer ungefär 3 hektar skog eller nä-

stan samma areal som i Sverige.

Hela skogsarealen 5,691,900
hektar anses representera ett sam-

manlagdt värde af 570 millioner kro-

nor. Statsskogarnas areal framgår

af tabellen ä sid. 152*.

Statsskogarnas inkomster, utgif-

ter och nettoafkastning framgår af

efterföljande tabell. Ungefär hälften

af dessa inkomster komma pä de

egentliga kronoparkema och den

andra hälften på »Oplysningsvasse-

nets - fonds skogar.

Kaltjäll, insjöar, oproduktiv skogsmark

och impedimem.

25,639.100 hektar.

I.öfskog 1,458,900 hektar.

Barrskog 4,233.000 hektar.

Åker. äng och städer 945,700 hektar.
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Den årliga exporten af skogsprodukter från Xorge framgår af efterföl-

jande framställning.

Under års- Trävaror Trämassa och Tändstickor Papper

perioden. cellulosa

1851—55 1,300,000 kbm — — —
1866— 70 1,920,000 ^ .114 ton 13 ton 6 ton

1881—^85 1,907,800 » 67,909 2,904 3.262

1891—Q5 1,780,700 » 222,628 > 4>343 ^' 18,642 >

1901—05 1,909,221 » 433,129 » 2,869 ' 32,621 >

1906 2,027,864 » 505,120 » 3.627 » 40,679 >>

Som sålunda synes har exporten af trävaror ökats högst ringa sedan

iS6o-talet, medan däremot naturligtvis exporten af trämassa stigit betydligt.

Exporten och värdet af trämassan utgjorde

är ton värde

1869 60 kr. 9,000: —
1870 500 » 80,500:—
1871—75') 4.587 » 335.000: —
1876—80^) 18,644 » 1,710,500: —
1881—95^) 67,909 » 4,704,000: —
1886—90^) 152,170 >•< 8,646,200: —
1895 246,225 > 13,467,600: —
1901 382,846 » 22,660,700: —
1902 447,470 » 24,736,800: —
1903 447»744 >' 23,876,600: —
1904 445,260 » 24,290,600: —
1905 442,325 '> 27,620,400: —
1906 505,120 » 31,725,200: —

Häraf utgjorde cellulosa

år 1883 2,500 ton (från 3 fabriker),

> 1899 64,000 j

» 1905 145,300 » (med värde af 20^2 millioner kronor).

Exporten af trämassa fördelade sig 1906 på följande slag:

Mekanisk, torr 13,059 ton

» våt 362,229 >

Kemisk, torr 122,416 »

» våt 7,416 » -o-, 120 ton.

Priserna på trämassa har varierat starkt. Ar 1869— 70 betalades våt

mekanisk massa med 150 kr. pr ton. Ar 1891 var priset nere i 29 kr.

Ar 1907 var priset

mekanisk trämassa, torr 85 kr. pr ton

» våt 37 » »

kemisk >^ torr 145 > » »

» > våt 70 » > >

Medeltal per år.
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Medelpriset för mekanisk våt trämassa under de senaste 25 åren har i

Drammen varit kr. 36: 16 pr ton.

År 1903 fanns i Norge 60 trämassefabriker, 18 cellulosa- och 18 pappers-

fabriker. År 1905 anlades ytterligare 10 nya. Fabrikernas anläggningska-

pital är 75 millioner kronor, som sysselsätta 9,000 arbetare med en årlig

aflöning af 7 Y2 niillioner kronor. Värdet af exporten af trämassa och cellulosa

öfverstiger redan värdet af exporten af fisk.

Värdet af exporten från all träförädlingsindustri utgjorde år 1906:

af trävaror 44,850,000 kr.

> trämassa etc. 31,983,000 »

» tändstickor 1,378,000 >

» papper 7,038,000 -

G. Sch.

Skogsbruket i Danmark.^

Landets hela skogsareal utgjorde år 1907 tillsammans 324,228 har. En-

dast 8,3 % af landets ytvidd upptagas af skog. Af alla Europas stater är

det endast Holland, Portugal och England, som ha mindre skogsprocent.

Af den nyssnämda arealen äro 237,685 har i enskild ägo, 79,714 har ut-

göras af statsskogar och 6,829 har af kommunskogar. Inalles finnas 29,418
privata egendomar, som hafva skog. Den största delen af dessa eller 24,298
hafva emellertid skogsarealer under 60 har pr styck. De små skogsegen-

domarna utgöra således 83 % af enskilda egendomar med skog. Detta för-

hållande växlar dock i landets olika delar. Sålunda förekomma de mindre

skogsegendomarna mera på Jylland än på öarna. Efterföljande sammanställning

gifver en närmare föreställning om procenten skogsmark å olika stora egen-

domar.

Skogsareal i procent
Egendomarnas storlek

a öarna a Jylland i hela landet

Under 3 har 0,2 0,5 0,3

> 3— 10 » 0,4 0,9 0,7

» 10— 15 » 0,8 1,2 1,0

» 15— 30 :> 1,0 1,8 1,5

» 30— 60 » T,

9

2,7 2,4

» 60— 119 » 4,9 4,1 4,2

;, lig—23S 8,7 6,0 6,6

Öfver 238 40,0 25,6 32,3

Medeltal 8,0 5,0 6,1

' Skovbruget i Danmark, i)aa Grundlag af Areal-Opgörelsen af 1907. Udgivet af

Statens Statistiska Bureau. Köpenhamn 1909.
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Efter de olika trädslagen fördelar sig skogsarealen på följande sätt:
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Skogarnas afkastning af virke framgår af efterföljande sammanställning;

1' e r har

/j. 1 af skogsmarksarealer
O'»'-"''^

j . skoibeväxta arealer

- ,, , 1 » skogsmarksarealer
Jy"^"'^

i
. skogbevaxta arealer

Vlf^U InndPtl " skogsmarksarealer
Hela landet

^ ^^ skogbevaxta arealer
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likvidträden afräknats såsom ordinarie skogsafkastning tor de hemman, som mottagit dessa träd,

utsyning utöfS-er likvidträden måtte fa å här nedan angifna, bolaget tillhöriga skogsskiften

'nom skifteslaget verkställas dels af förefintliga torra och vindfallda träd, dels ock af så

stort virkesbelopp af växande skog, att detta jämte likvidträden för de hemman, som be-

kommit sådana, motsvarande ordinarie skogsatTcastning från berörda skogsskiften för tiden från

och med 1895 till och med år 1905. De i ansökningen omlormälda skogsskiftena äro föl-

jande n:r 8 litt. H, n:r 12 litt. M, n:r 15 litt. Pa, n:r 34 litt. AFf, n:r 35 litt. AG, n:r 36
litt. AH, n:r 48 litt. ALX n:r 59 litt. BD, n:r 66 litt. BL, n:r 70 litt. BP, n:r 70 litt. BPa
och n:r 74 litt. BTe.

Tillföljd af nådig remiss har Xi den 30 maj 190S i ärendet afgif\-it underdånigt utlå-

tande och därvid öf\erlämnat underdåniga yttranden af vederbörande skogstjänstemän, hvar-

efter sökandebolaget inkommit med underdåniga påminnelser.

Af tillgängliga handlingar har inhämtats, att särskildt storskifte å Idre skifteslags

skogsmark påbörjades den 12 juni 1094; art under förrättningens gång bestämmelser träffa-

des rörande ståndskogslik^-iden ; samt att förrättningen afslutades under är 1904.

Då Vi nu låtit detta ärende oss föredragas, hafva Vi icke funnit skäl att i vidare

mån bifalla förevarande ansökning än att Vi medgifvit, att å ofvan angifna skogsskiften inom
Iilre skifteslag, i den mån de fortfarande tillhöra sökande bolaget, utsyning för afsalu må
ske af befintliga torra och \-indfallda träd, dock med iakttagande af skogsskötselns fordringar

och med besparande af för fastigheterna nödigt husbehofsvirke.

Härom har Xi att underrätta sökande bolaget och öfriga vederbörande.

Stockholms slott den 18 februari 1910.

Under Hans Majt:s

Min Allernådigste Konungs och Herres sjukdom:

GISTAF ADOLF.

OsÅ:ar Xvlander.

Tjänster och förordnanden.

K. Domänstyrelsen. Generaldirektören Fredenberg företager inspektionsresa till

Västerbottens län under tiden' 7— 18 mars. Öfverjägmästaren G. Borg medföljer såsom

sekreterare.

Byråchefen Meves tillförordnad generaldirektör.

Revisor Modigh > byråchef.

Amanuensen Måhlen » revisor.

e. Jägm. Schager > amanuens.

Extra jägmästaren Cunno Kinnman har antagits att tillsvidare vara extra ordinarie

tjänsteman hos K. Domänstyrelsen.

Skogsstaten. TjänstUdiglut. Jägmästaren i Bodens revir Arvid Montell har af

K. Domänstyrelsen — med upphäfvande af honom meddeladt förordnande att uppehålla

öfverjägmästarebefattningen i Luleå distrikt — beviljats tjänsdedighet Vs
—^'3 för oflfendigt

uppdrag (vald till ledamot för Sverige i kommissionen för undersökning af de svenska ren-

betesmarkerna inom \-issa delar af Xorrbottens län) med förordnande för assistenten i reviret

e. jägmästaren Hakon Stahre, jägmästaren i Angeså revir G. Halldin och e. jägmäsUren

John Ortenblad uppehålla under tiden den förre öfverjägmästarebefattningen i Luleå distrikt

och den senare jägmäslarebefattningen i Ängeså revir.
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Jägmästaren i Kinne revir Adolf Aspengren för enskilda angelägenheter '"/„

—

''j.^ med

förordnande för e. jägmästaren Einar Nilsson.

Jägmästaren i Hernösands revir Vilhelm Smitt för enskilda angelägenheter '-7,—
'/s

ined förordnande för assistenten i reviret e. jägmästaren Ragnar Lindahl.

Jägmästaren i Kopparbergs revir J. H. Borglind för enskilda angelägenheter under

tiden V3
—

'^V.i
'"^'l förordnande för e. jägmästaren Alrik Vange.

Jägmästaren i Västra Jämtlands revir Knut Malmgren för enskilda angelägenheter

'/^
—

^'/^ med förordnande för assistenten i reviret e. jägmästaren Wilhelm Lothigius.

Jägmästaren i Köpings revir O. Willner för enskilda angelägenheter under mars må-

nad med förordnande för extra jägmästaren Gustaf Rehlin.

Jägmästaren i Junsele revir Harald Wedholm för enskilda angelägenheter ^/g

—

^^l„

med förordnande för assistenten i reviret e. jägmästaren Mathias Estberg.

Bohus revir. Kungl. Maj:t har den -"/.j förordnat och utnämnt föreståndaren för

Bjurfors skogsskola, e. jägmästaren Henrik Julius, att vara jägmästare i Bohus revir.

Till aflönade assistenter hafva förordnats:

e. jägmästaren Wilhelm Lothigius i V. Jämtlands revir.

» » Torsten Larsson inom skyddsområdet i Jämtlands län.

» » Erik Hedemann—:Gade inom Örebro m. fl. revir.

Vakansförordnanden. Biträdande jägmästarebefattningen i Västra Jämtlands revir

uppehälles fr. o. m. den ^^j^ af e. jägmästaren Wilhelm Fellenius.

Tvenne skyddsskogsassistentbefattningar inom Jämtlands län uppehållas af e. jäg-

mästarna Klas Löfgren och John Schenström.

Resestipendier till skogstjänstemän.

Sedan Kungl. Maj:t genom fastställande af 1910 års generalförslag anvisat ett belopp

af 2; 500 kronor till resestipendier åt skogstjänstemän har K. D. S:n tilldelat:

Öfverjägmästaren Wilhelm Teden 300 kronor för studier af skogsskötsel i Tyskland;

Jägmästaren Gustaf Cassel 400 kronor för att under en tid af omkring 4 veckor i Tyskland

studera kassa och räkenskapsväsendet vid statsskogarnas förvaltning särskildt med hän-

syn till de tekniska detaljerna;

e. jägmästaren Sven Lundberg 250 kronor för att studera bokskog inom landet;

e. jägmästaren Einar Ödman 250 kronor för deltagande i Skogsvårdsföreningens planerade

studieresa till Ostpreussen under juni månad;

e. jägmästaren Adolf Welander 300 kronor för att under en månads tid studera revirskötsel

i allmänhet inom några af de revir inom landet, inom hvilka mera intensiv skogs-

skötsel i förening med virkets upphuggning äger rum;

e. jägmästaren Gunno Kinman 250 kronor för att under minst en månad af innevarande

är studera afverkning, drifning och virkesförädling;

e. jägmästaren Erik Måhlen 250 kronor för studium af skogsskötsel i Tyskland;

e. jägmästaren Tor Jonsson 300 kronor för att dels inom landet, eventuellt äfven i grann-

länderna, under en tid af minst 14 dagar studera välskötta skogsbruk, dels ock, för att

såväl under dessa resor som äfven i samband med sommarens tjänsteresor samt i

öfrigt på tid och sätt, som under arbetets gång kan befinnas lämpligt, studera granens

stamform
;

e. jägmästaren Ture Sahlberg 200 kronor för att under minst 14 dagar studera flottning i

Dalarna,





METALLFA .RIKSAK . .cBOLAGET

C. c. SPC.^RONG & C:o
REGERINGSGATAN 23 • STOCKHOLM

UNIFORMSKNAPPAR

ARMBAND

BROSCHER

KRASNALAR
MANSCHETTKNAPPAR

AF

UNIFORMSKNAPPAR

Skioptikonbilder
för föredrag i shogsvård!

För att underlätta skogsvårdsföredrags illustrerande med ljusbilder

tillhandahåller Föreningen för skogsvård efter rekvisition från dess kontor

Skioptikonbilder öfver vackra skogsbestånd, föryngringar
och skogsodlingar m. m.

Bilderna utlånas mot en afgift af 25 öre pr styck och få

behållas högst 1 månad.

För närvarande 500 bilder på lager!

FörtecKning å bilderna jämte besKrifning sändes på begäran.

Serier om 50 bilder sändas i särskilda förevisningslådor.
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Om vattnets syrehalt och dess inverkan på
skogsmarkens försumpning )ch skogens

växtlighet.

Af Henrik Hesselman.

Sedan länge tillbaka har man haft klart för sig, att markens genom-

luftning har en stor betydelse för kulturväxternas trefnad. I och med
upptäckten i slutet af 1700-talet, att växterna liksom djuren andas, att

de upptaga syre och afskilja kolsyra, hade man också fått en rationell

förklaring till den roll, som luften i marken spelar. Schweizaren Sai ssuRE,

som ehuru han visserligen icke upptäckte växternas andning, dock ge-

nom sina vidsträckta undersökningar i slutet af 1700-talet och början

af 1800-talet kan betraktas som den egentlige grundläggaren af denna

del af växtfysiologien, visade, att äfven rötterna andas. Andningsinten-

siteten hos dessa kan under gynnsamma omständigheter vara högst be-

tydande. En bekant rysk växtfysiolog PaLLADIX ^ visade sålunda, att

hufvudroten hos bondbönans (\lcia Faba) groddplanta kan genom and-

ning förlora 4,0 % af sin torrsubstans under en tid af 20 timmar.

Äkerbrukskemister och växtfysiologer hafva flerfaldiga gånger utfört

undersökningar öfver luftens mängd och beskaffenhet i marken. Afven

hygieniker, såsom framför allt den berömde baj råren Pettexkofer, ha

upptagit dessa ämnen till behandling, då man ansett att markluften in-

fluerar på människans välbefinnande. Såsom hufvudresultat af dessa

undersökningar har framgått, att luften i marken är, jämförd med den

atmosfäriska luften, rikare på kolsyra, men mindre rik på syre. I vissa

fall har man uppdagat ett nära samband mellan markluftens beskaf-

fenhet och växtlifvets utveckling. Intressant är i detta hänseende en

undersökning af fransmannen Mangix, som visat att orsaken till att

träden på vissa af Paris boulevarder dö ut är den, att luften i den mark,

där de växa, är för fattig på syre.^ Detta framgår tydligt nog af den

•Fr. Czapek. Biochemie der Pflanzen. Bd II. sid. 386. Jena 1905.

* L. Mangin. Etudes sur la vegetation dans se? rapports avec laération du sol.

Recherches sur les plantations des promenades de Paris. Annales de la Science agronomique

frangaise et étrangére. 2:e serie. 1896, Torne i. Paris 1896.

Skogsvårds/öreningens tidskrift, iqio. Fackuppsatser. *'
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mängd analyser, som han utfört öfver kolsyre- och syremängden hos

luften i marken på dessa platser. För att rädda träden föreslår han

också särskilda åtgärder för markens genomluftning.

När det gäller den naturliga, af människan mera oberörda vegeta-

tionen, finner man ofta, att såväl rent praktiskt folk som vetenskapliga

forskare anföra en bristande genomluftning hos marken såsom en orsak

till vissa egendomligheter i växtlifvet, såsom abnormt långsam tillväxt

hos träden, vissa växters utdöende och andras mer eller mindre egen-

domliga byggnad. Mera sällan stödjas dessa uttalanden af analyser af

luften i marken. Dylika äro nämligen både besvärliga och svåra att

utföra, och man har därför fått nöja sig med att påvisa vissa struktur-

egendomligheter i marken eller andra företeelser, som böra försvåra dess

genomluftning. Ett sådant hinder är framförallt markens mättande med
vatten. I en sådan jord finns ingen annan luft tillgänglig för växterna

än den, som är löst i vattnet. Särskildt när det gäller mossar och myrar,

försumpade skogar och liknande växtsamhällen, har man framhållit syre-

brist i marken såsom en orsak till växtlifvets egendomligheter. Klart

är ju, att i dylika växtsamhällen, där marken ofta är genomdränkt med
vatten ända upp i ytan, endast den i vattnet lösta luften kan vara till-

gänglig för växternas rötter. Växternas trefnad beror då i hög grad på

beskaffenheten af denna luft. Några analyser häröfver föreligga icke,

och man vet sålunda ej, hur långt en eventuell syrebrist kan sträcka

sig. För uppfattningen af de försumpade granskogarnas lifsvillkor har

en närmare kännedom härom en stor betydelse. Vid planläggningen af

den botaniska afdelningens arbeten öfver skogarnas försumpning upptogs

därför äfven denna fråga till behandling. Undersökningarna börjades

sommaren 1905 på försöksfältet vid Rokliden, där sedermera ett större

antal observationer samlats. Sedan iakttagelser å Bottnaryds prästbords-

skog i norra Småland och i Kulbäckslidens krpk. i Västerbotten lämnat

resultat, öfverensstämmande med observationerna å Rokliden, har jag

ansett tiden vara inne att publicera dessa undersökningar.

Om den använda metoden för bestämningen af

vattnets syrehalt.

En kemist, som vill undersöka sammansättningen af den luft, som

finnes löst i vatten eller någon annan vätska, kan ofta begagna sig af

flera olika metoder. Det äldsta och hittills kanske mest använda till-

vägagångssättet består däri, att luften genom stark kokning utdrifves ur

vätskan. De härvid erhållna gaserna hopsamlas i ett kärl, hvarefter

syremängden bestämmes genom absorption med något ämne, som kraftigt
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tager upp syre t. ex. pyrogallussyra i alkalisk lösning. Den genom
absorptionen inträffade förminskningen i gasernas volym anger den mängd
syre, som fanns löst i vätskan. För att kunna jämföra olika bestäm-

ningar med hvarandra, reduceras den absorberade syremängden till o° och

760 mm:s barometertrvxk, hvarjämte nödig hänsyn tages till vattenångans

trvxk. Urkokningsmetoden fordrar emellertid tämligen vidlyftiga appa-

rater, som endast med mycket besvär kunna medföras på resor.

Xär man därför på fartyg t. ex. vill undersöka gaserna i hafsvatten,

uppsamlas de prof, som skola undersökas, i slutna glaskärl, hvari luften

förut utpumpats medelst kvicksilfver. Det lufttomma kärlet öppnas då

under ytan på det vatten, som skall undersökas. Vattnet stiger upp i

och fyller kärlet, som sedan smältes igen. Det på detta sätt tagna

profvet kan bevaras och de lösta gaserna undersökas vid hemkomsten

på ett laboratorium. En sådan metod passar emellertid icke för under-

sökningen af syremängden i humushaltiga vatten, såsom mossvatten och

dylika. De lösta humusämnena ta nämligen med begärlighet upp syre

ur vattnet, hvilket längre fram kommer att belysas genom åtskilliga försök.

Ett humushaltigt vatten i ett slutet kärl blir därför inom en ganska kort

tid syrefritt, äfven om det vid profvets tagande innehöll betydande syre-

mängder.

Kan man därförför ej af någon anledning genast vid profvets tagande

undersöka det humushaltiga vattnet, måste man bringa det beiinthga

syret i kemisk förening med något annat ämne, så att det blir oåtkom-

ligt för humusämnena, men dock lätt tillgängligt för den kemiska ana-

lysen. Detta mål vinnes genom att använda den af L. \V. Wixkler
uppfunna titreringsmetoden på i vatten löst syre. Då denna metod både

är enkel och noggrann, de erforderliga analyserna jämförelsevis lätta att

göra och föga tidsödande, har den blifvit använd vid anstaltens under-

sökningar öfver vattnets syrehalt i skogsmarken. En redogörelse för me-

toden och en undersökning af möjliga felkällor må här därför finna plats.

Metoden grundar sig på manganohydroxidens förmåga att upptaga

syre. Tillsätter man till ett vatten, som innehåller löst syre, natronlut

och en lösning af manganklorur, så upptages allt det i vattnet befintliga

syret af manganohydroxiden under bildning af manganihydroxid. Re-

aktionen kan förtydligas af följande formel:^

2 Mn CU + 4 Na OH = 2 Mn (OH)^ + 4 Na Cl

2 Mn (OH), + O + H, = 2 Mn (OHj,

' Se t. ex. A. Glassen. Ausgewählte Methoden der analytischen Chemie. Bd II.

Braunschweig 1903. sid. 41. Sannolikt är väl dock att manganohydro.xiden ötSergår till

mangansyrlighet H., Mn O3, se t. e.\. F. P. Tre.\d\vell. Lehrbuch der analytischen Che-

mie. Bd II Leipzig 1907. sid. 565. Vid analysmetodens användning förorsaka dock dessa

olika uppfattningar ingen skilnad.



l8.0* HENRIK HESSELMAN.

Tillätter man sedan till vätskan jodkalium och saltsyra till sur reak-

tion, frigöres klor, som utdrifver en motsvarande mängd jod ur jodkalium.

Reaktionen försiggår efter följande formel

2 Mn (OHjg + 6 H Cl = 6 H, O + 2 Mn CI3

2 Mn CI3 -f 2 K J ^ 2 Mn Cl, + J^ + 2 K Cl

Den afskilda mängden jod motsvarar sålunda enligt ekvationerna

den i vattnet befintliga syremängden; en atom fritt syre motsvaras af

två atomer jod. Den fria jodens mängd bestämmes sedan genom titre-

ring med natriumtiosulfat och stärkelselösning som indikator. Sedan

joden blifvit kvantitativt bestämd, är det lätt att räkna ut den mängd

syre, som fanns i vattnet. Syremängden angifves i kbcm. vid o-graders

temperatur och 760 mm:s barometertryck.

Denna metod har af dansken NlELS BjERRUM ^ användts för be-

stämning af syre i hafsvatten, sedan han visat, att man kan vinna goda

och noggranna resultat äfven om analysen utföres flera veckor efter profvets

tagande blott man genast tillsätter till vattnet de förut omnämnda reagen-

sen, natronlut med jodkalium och manganklorur. Vid anstaltens under-

sökningar har hans tillvägagångssätt i hufvudsak användts.

För dessa undersökningar iordningställdes tvenne starka, välgjorda

lådor med fack för 21 glasflaskor å 150 kbcm. Fackens sidor och lådans

lock voro väl madrasserade med filt, så att flaskorna stodo stadigt.

Glasflaskorna hade urplockats ur ett större förråd, hvarvid endast flaskor

med särdeles väl inslipade glasproppar godkänts. Tvenne af flaskorna

i hvarje låda innehöllo de för undersökningen nödvändiga reagensen,

nämligen en lösning af 36 gr. natriumhydroxid och 10 gr. jodkalium i

100 kbcm. destilleradt vatten samt en annan lösning af 40 gr. kristalli-

serad manganklorur i 100 kbcm. vatten surgjordt med två kbcm. saltsyra.

I lådan funnos dessutom pipetter å i och å V2 kbcm. Vid vattenprofvens

tagande fylldes flaskorna ända upp till halsens öfre kant, därefter tillsattes

I kbcm. af natronluten och V2 kbcm. af manganklorurlösningen, hvarvid en

del af vattnet i flaskan rann ur. Omedelbart därefter insattes den med

vaselin bestrukna glasproppen, hvarvid man noga tillsåg, att ingen luft-

blåsa bildades innanför proppen. Sedan glasproppen tillknutits och flaskan

etiketterats, sattes flaskan återigen i lådan När det gällde att taga prof

af vattnet i mossar, kärr och försumpade granskogar, användes en liten

mässingspump, försedd med ett 30 cm. långt mässingsrör, som kunde

nedstickas i torfven. Röret var slutet i nedre ändan, men försedt med

flera sidohål. För att fylla en flaska behöfdes 3 ä 4 pumpningar, om
ej torfven var särdeles tät och starkt vattenhållande. Trots att moss-

' On the determination of oxygen in seawater. Meddelelser fra Komissionen for Hav-

undersögelser serie Hydrografi. Bind. I. N.o 5. Köbenhavn 1904.
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vattnet vid denna pumpning kom i direkt beröring med den yttre

luften, ägde ej någon märkbar syreabsorption rum. Alla på detta sätt

insamlade prof visade sig nämligen fullt syrefria, sävida ej pumpningen

ägt rum i mossens allra öfversta lager. Sedan ett större antal prof

blifvit tagna, sändes lådan, väl låst, till Stockholm, där titreringsanaly-

serna utfördes å anstalten af fröken G. Laurextz, med undantag af år

1905, då de verkstäldes å Stockholms stads hälsovårdsnämnds labora-

torium af fröken M. KiXBERG. I allmänhet förflöto endast några dagar

mellan profvens tagande och det slutliga utförandet af analysen. Man

skulle möjligen kunna frukta för, att profven under denna tid upptagit

en del syre ur luften, som omedelbart skulle ha absorberats afmangano-

hydroxiden. Prof tagna under vissa yttre omständigheter ha emeller-

tid alltid visat sig vara fullt syrefria, och då dessa prof ej behandlats

på något annat sätt än de öfriga, finnes ingen anledning att antaga, att

de syrehaltiga profven upptagit någon luft under transporten.

Vid titrering på hafsvatten brukar man för analysen använda

flaskans hela innehåll, hvarvid dess rymd förut bestämts genom vägning

med destilleradt vatten. I mossvattensprofven fanns emellertid alltid en

större eller mindre kvantitet mullkroppar uppslammade, hvarför endast

en del af vattenprofvet, t. ex. 100 kbcm., upptaget med en pipett använ-

des för titreringen. På analysens tillförlitlighet bör ett sådant förfarande

ej ha något störande inflytande.

Från kemisk synpunkt skulle man möjligen frukta för att humus-

ämnena kunde inverka störande på titreringen, i det att de upptoge en

del jod ur jodlösningen. För att närmare undersöka denna fråga, har

jag å anstalten utfört en del kontrollundersökningar, för hvilka här må

redogöras.

De humusämnen, som funnos i den lösning, i hvilken joden bestäm-

des medelst titrering, hade först behandlats med alkali (genom tillsatsen

af NaOH-lösningen till vattenprofvet\ sedan med syror (genom tillsatsen

af HCl vid jodens frigörandeV I de flesta fall utföUo därvid de i prof-

vet lösta humusämnena som en brun, flockig, fällning, som långsamt

sjönk till botten i det kärl, där titreringen utfördes.

För kontrollanalyserna bereddes därför humuslösningar på tvenne

sätt, dels genom inverkan af en svag natronlutlösning på olika torfslag,

dels genom dessas kokning med vatten. Försöken ha sedan utförts på

så sätt, att 25 kbcm. af en jodlösning (jod + jodkalium^ utspädts med

100 kbcm. destilleradt vatten, hvarefter joden bestämts genom titrering.

Denna bestämning har sedan jämförts med resultaten af titreringarna.

när lika stor volym af samma jodlösning utspädts med humushaltigt

vatten af växlande koncentration, surgjordt med några kbcm. stark saltsyra.
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I nedanstående tabell angifves det antal kbcm. af natriumtiosulfat-

lösningen, som åtgick för reduktion af 25 kbcm. af jodlösningen, när

denna utspäddes med destilleradt vatten eller med olika starka humus-

lösningar, beredda genom extraktion med svag natronlut.

Utspädning

med

destilleradt

vatten.
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Vattnets syrehalt i olika växtformationer.

Platserna för vattenprofvens insamlande.

De för syreanalys afsedda profven ha insamlats pä trenne ställen i

olika delar af landet, nämligen ä försöksfältet vid Rokliden i Piteå revir,

Norrbotten, ä spridda platser i närheten af detta fält, å det nyan-

lagda försöksfältet å kronoparken Kulbäcksliden, Degerfors revir, Väster-

botten samt på några platser kring Bottnaryds kyrka i norra Småland.

En kortare beskrifning har lämnats öfver försöksfältet vid Rokliden

i den berättelse angående den botaniska afdelningens verksamhet åren

igo6— 190S, som ingafs till kungl. domänstyrelsen i april 1909^. A detta

försöksfält ha vattenprof insamlats i grundvattensbrunnar, i hälor och

gropar i de försumpade markerna samt genom pumpning i myrar och

försumpade granskogar. Utanför försöksfältet ha vattenprof tagits i Rokån,

i en källa vid Rokliden och i en brunn vid Fagerheden. Vattenprof från

en grundvattensbrunn i vacker, växtlig granskog togos till jämförelse

med grundvattnet i de oväxtliga och försumpade granskogarna å försöks-

fältet. Observationerna ä dessa platser omfatta en tidrymd af 5 är, näm-

ligen 1905 — 1909. Vidare togos sommaren 1909 vattenprof i en tjärn

å sandheden vid Fagerheden samt genom pumpning i omgifvande gungfly.

Försöksfältet å Kulbäcksliden omfattar ett parti af en större myr

samt cirka 5 hektar af en långsamt sluttande Hd. Liden är dels be-

vuxen med tallskog, dels med svagt växtlig granskog, den senare i stor

utsträckning starkt försumpad. A detta försöksfält ha vattenprof tagits

genom pumpning i myrar och försumpade granskogar samt i vattenfyllda

hålor i dessa växtsamhällen. Observationerna å detta försöksfält verk-

ställdes under augusti månad 1909.

Kring Bottnaryd i norra Småland (vid gränsen till Västergötland)

samlades prof i en afloppslös, igenväxande skogstjärn, belägen i en större

åsgrop. Vattenprofven togos dels i den öppna tjärnen, dels genom

pumpning på flera punkter i den omgifvande mossen. Vidare togos

prof i vattenfyllda hålor i mossar, i en sjö med mycket klart vatten, i

källor, i en skogsbäck samt slutligen i en försumpad skogsmark kring

den nyssnämnda bäcken. Alla dessa prof togos i början af juni 1906.

Resultaten af dessa undersökningar återfinnas i tabellerna n:o i— 9.

Observationerna ha ordnats så, att vattenprof från lokaler af likartad

natur sammanställts i samma tabell, sålunda t. ex. vattenprof från sjöar

och bäckar i en, från försumpade granskogar i en annan tabell.

^ Meddelanden fr.^n Statens skogsförsöksanstalt. H. 6. .Skogsvårdsföreningens tid-

skrift 1909.
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I tabellerna angifvas utom den observerade syrehalten äfven vattnets

temperatur i hela grader vid profvets tagande samt den kvantitet syre,

som vid den observerade temperaturen och det på insamlingsorten

rådande normala barometertrycket skulle ha funnits i vattnet, om det

varit mättadt med luft.^ I sista kolumnen angifves syrebristen.

Syrehalten hos vattnet i bäckar, åar och skogstjärnar.

De vattenprof, som insamlats på dessa platser, äro alla mer eller

mindre humushaltiga.

Rokån, där ganska många prof tagits, är en utpräglad skogså, som

faller ut i Svensbyfjärden, strax väster om Piteå. Dess afvattningsom-

råde^ utgör 220 km^. Den flyter genom en trakt, fylld af mossar och

försumpade granskogar. Vattnet är mörkbrunt af humusämnen, här-

stammande från omgifvande skogstrakter. De flesta vattenprofven togos

i en obetydlig liten fors nedanför gården Rokliden. Vattnet porlar där

kring några stora moränblock, hvarigenom den vattenyta, som direkt

utsattes för luften, blir mycket stor. Syrehalten är ock betydlig, i ytan

saknas endast några tiondedels kbcm. i full mättning. Bottenvattnet är

något mindre rikt på syre än ytvattnet (se tabell n:o 3).

Vattnet i skogsbäcken vid Bottnaryd var i det närmaste mättadt med

syre, likaså ytvattnet i skogstjärnen vid samma ställe, ehuru äfven här

humushalten var betydlig. En mera märkbar syrebrist förefanns hos

ytvattnet i den lilla tjärnen vid Fagerheden. Öfverskott på syre, ehuru

obetydligt, visade profvet från kyrksjön vid Bottnaryd med sitt klara

vatten. Profvet togs här ibland kraftigt vegeterande Lobelia dortinan7ia,

och den höga syrehalten torde utan tvifvel få tillskrifvas den syrepro-

duktion, som är förbunden med växternas assimilation. Såsom resultat

af dessa undersökningar framgår sålunda, att ytvattnet i skogssjöar, skogs-

åar och skogsbäckar i det närmaste är fullt mättadt med syre, ehuru

dessa vatten äro mörkbruna af däri lösta hMnusämnen.

Det är af ett visst intresse att jämföra detta resultat med erfaren-

heten från andra sjöar. Såvidt jag för närvarande känner, har man dock

hittills hufvudsakligen undersökt sjöar med mera klart och rent vatten.

Man har i dessa ofta funnit ett betydande syreöfverskott, t. ex, i Lac

Leman i Schweiz, hvarest FOREL utförde sina klassiska, för sjöforsk-

• Uppgifterna angående syrehalten hos med luft mättadt vatten ha tagits ur Landolt

und BöRNSTEiN Physikalisch-chemische Tabellen. Aufl. III. Berlin 1905. L. W. Winklers

undersökningar ligga till grund för deras uppgifter.

^ Hydrografiska byrån. Årsberättelse för år 1908. Tab. I. Stockholm 1909. P. A.

Norstedt & .Söner.
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ningen grundläggande undersökningar. ' Gastillgången och gasernas sam-

mansättning i vattnet influeras i högsta grad af de i vattnet lefvande

organismerna. Om dagarna kan vattnet, då vegetationen är rik, visa ett

syreöfverskott på grund af växternas assimilation, om natten däremot

syrebrist, förorsakad af organismernas andning och assimilationens upp-

hörande." Om vi i våra skogssjöar med deras fattiga planktonflora kunna

uppvisa en dylik växling i syrehalten må vara förbeiiållet andra under-

sökningar att afgqra.

För studiet af försumpningens samband med vattnets syrehalt är

det emellertid af intresse att se, att humusämnena ej förmå att väsentligt

nedsätta syrehalten hos sådana vatten, som genom vågrörelser och ström-

ningar komma i mera liflig beröring med luften. Helt annorlunda ge-

staltar sig saken hos stillastående humushaltigt vatten.

Syrehalten i vattensamlingar på mossar och i försumpade

granskogar.

I mossar, försumpade granskogar och på andra ställen i skogsmar-

ken, där en rikare ansamling af humusämnen äger rum, finnas alltid

smärre gropar i marken, fyllda med mörkt — nästan svart vatten. Vatt-

nets färg härrör af lösta humussyror. Vattnet i dessa hålor är visserligen

utsatt för luftens direkta inverkan, men det är stillastående och ytan

sättes ej i rörelse af vindarna. Tabellen n:o 2 meddelar de resultat,

som analyserna af vattenprof från sådana platser lämnat.

Öfverallt visar sig en betydande syrebrist, ehuru profven tagits nära

ytan. I vissa prof. t. ex. från den försumpade granskogen å Kulbäcks-

liden i Degerfors revir finnes endast spår af syre. Orsaken till syrebris-

ten kan icke vara någon annan än den att humusämnena förbruka syret

i vattnet hastigare än det hinner upptagas ur luften af en stillastående

' Le Leman II. Lausanne 1S95.

- Vid föregående undersökningar har man vid beräknandet af syreöfverskott eller syre-

brist i vattnet i allmänhet användt sig af Bcnsexs undersökningar öfver vattnets förmåga

att lösa luftsyre. Enligt Winklkks sedermera utförda och på mångahanda sätt kontrollerade

undersökningar äro emellertid de af Bussen beräknade absorptionskoefficienterna afsevärdt

för låga. En del af det syreöfverskott, som man ansett sig finna i sjövatten, beror därför på denna

felkälla. Skulle de syreanalyser å vatten från skogstjärnar och skogsåar, som här omtalas,

ha jämförts med Bqnsens absorptionstal, skulle alla profven, med undantag af det från

skogstjärnen vid Fagerheden, ha visat ett större eller mindre syreöfverskott. Flera bland de

af FoREi, citeradt arbete) anförda analyserna visa emellertid ett betydande syreöfverskott i

vattnet, äfven om Winklers absorptionstal läggas till grund för jämförelsen.
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vattenyta.^ Gashalten influeras äfven på dessa platser af vegetationen.

Af de två groparna i mossen vid Bottnaryd är den, som hyser en

vegetation af hvitmossa (Sphagnum dusenii) och missne (Calla pa-

lustris) rikare på syre än den närbelägna, men vegetationsfria gropen.

Den högre syrehalten får väl tillskrifvas växternas assimilation. Af dessa

observationer framgår sålunda, att stillastående, starkt humushaltigt vat-

ten visar en a/sevärd, stundom högst betydande syrebrist, äfven om det

befinner sig i omedelbar beröring med biften. ,

Är vattnet däremot svagt humushaltigt kan syrehalten vara ganska

betydande. I den oväxtliga granskogen togos några vattenprof i gräfda

gropar. Yattnet i dessa var i det närmaste klart, hade en svag smak

af humusämnen, men var nästan mättadt m^d syre. I några gropar

gräfda i en skog under börjande försumpning var däremot syrehalten

betydligt Jinder mättningspufikten. (Se tab. n:o i.)

Syrehalten hos vattnet i myrar, mossar och försumpade granskogar.

De nyss omnämnda, humushaltiga vattnen stå i direkt beröring med

luften men visa ändock en ganska betydande syrebrist. Under sådana

omständigheter torde det icke förefalla märkligt (tab. n:o 5), att samt-

liga vattenprof, uppumpade på omkring 20 cm:s djup i mossar och

försumpade granskogar , visat sig fullkomligt syrefria, såvida icke prof-

vet tagits nära eller i mossens yta, i hvilket fall spår af syre kunnat

konstateras. Är marken däremot mera källartad, så att vattnet befinner sig

i hastigare rörelse, kan syrehalten vara ej så obetydlig, såsom i ett af prof-

ven från Kulbäcksliden. Den totala syrebristen i mossen förklaras af vatt-

nets höga halt af humusämnen samt af de stora hinder, som möta dess

rörelse i marken. Några vattenprof ha äfven tagits af det starkt humus-

haltiga vattnet i några brunnar, upptagna i trädbevuxna myrar. Som
tabellen n:o 4 visar äro samtliga dessa prof fullständigt syrefria.

Intressant är en jämförelse mellan syrehalten i den öppna tjärnen

och syrehalten i den gungflyzon, som betecknar första stadiet i sjöns

igenväxande. Tabellen n:o 6 hänför sig till tvenne igenväxande skogs-

tjärnar, den ena belägen på en sandhed vid Fagerheden i Piteå revir,

den andra vid Bottnaryd i norra Småland. Tjärnarnas vatten är ganska

rikt på syre, i Bottnaryd i det närmaste mättadt. Vattnet i gungflyet.

^ Stillastående rent vatten af konstant temperatur upptager syre särdeles långsamt. I

ett af Peter Ki.ASON omnämndt försök, behöfde urkokadt vatten, sedan det fatt svalna i

vakuum, 3^/^ dagar för att åter blifva mättadt med syre. Temperaturändringar påskynda

syreabsorptionen, rörelse i vattnet genom strömningar och skakningar befordra den i högsta

grad. (Se Peter Klason: Om rening af afloppsvatten från sulfitfabriker. Teknisk tid-

skrift. Afd. för Kemi och bergsvetenskap. 22 aug. 1908.)
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Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. ^'°'- ^' ° •

Fig. 2. Oväxtlig granskog. Försöksfältel vid Rokliden å Piteå kronopark. Piteå revir.

Grundvattnet syrefritt eller nästan syrefritt.

Schwachwiichsiger Fichtenwald. Das Versuchsfeld im Staatsforst Piteå. Revier Piteä. Das Grundwasser

enthält keinen öder nur sehr wenig Sauerstoff.
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Ir Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot- af förf.

Fig. 3. Växtlig granskog vid Rokliden. Piteå ^e^-i^. Grundvattnet ganska svrerikt.

Raschwiichsiger Fichtenw-ald bei Rokliden. Re\-ier Piteå. Das Grundwasser ziemlich reich an Sanerstoff.
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som iippnmpats på ett djup af 20 cm. iinder ett sammanhängande sphag-

num-täcke, var fullkomligt syre/ritt. I tvenne fall (nämligen ett af

profven vid Bottnaryd och det vid Fagerheden) togos ändock profven

ett par fot från tjärnkanten. Dessa iakttagelser visa i huru hög grad

ett spkagn7im-tdiC]<.e och de af hvitmossornas förmultning bildade humus-

ämnena hämma allt hvad genomluftning heter.
^

Qrundvattensprof från oväxtliga och växtliga granskogar.

Ganska många vattenprof ha tagits ur de på försöksfältet vid Rok-

liden anlagda grundvattensbrunnarna. De flesta brunnarna ligga här i

sådan granskog, som vanligen benämnes oväxtlig. Skogens utseende

framgår af bilden fig. 2. Analysresultaten återfinnas i tabellen n:o 8.

På . försöksfältet vid Rokliden finns det emellertid två slags grund-

vattensbrunnar. För att hindra brunnarnas igenslammande ha brunns-

rören af trä omgifvits med ett lager tätt packadt granris.^ Endast om-

kring några brunnar, nämligen I, V och VII saknas ett dylikt rislager.

Prof af vattnet i brunnarna med ris ha tydligen ej samma värde, som

prof ur de andra brunnarna för att bedöma vattnets syrehalt i marken.

Det multnande granriset bör ju tydligen i någon mån kunna taga upp

syre ur vattnet och sålunda nedsätta dess syrehalt. Vattnet i de af gran-

ris omgifna brunnarna har också, såsom analyserna visa, varit fullkomligt

syrefritt, i några fall finnes endast spår af syre.^ Vattnet i de andra

brunnarna är emellertid syrefritt eller ytterst syrefattigt. Vid botten

finns på sin höjd ^2 kbcm. per liter, vid ytan växlar syrehalten mellan

0,36 och o,8S kbcm. per liter. Vattnet i dessa brunnar är icke brunt

till färgen, smakar dock svagt humushaltigt, är blackt och stundom svagt

opaliserande af uppslammade lerpartiklar.
, .

Ehuru vattnet i de omnämnda brunnarna står i direkt beröring med

luften, — brunnarna äro omkring i dm^ vida, — är det dock syrefritt

eller ytterst syrefattigt. Under sådana förhållanden måste vattnet inuti

marken vara fullkomligt syrefritt eller också endast innehålla spår af

syre. Några direkta prof af vattnet i marken ha icke kunnat tagas på

grund af moränens beskaffenhet. Den totala syrebristen eller i bästa

fall den ytterst låga syrehalten vittnar om hur föga genomluftad marken

är i den oväxtliga granskogen.

Detta resultat vinner i intresse genom jämförelse med analyserna af

' De här omnämnda profven voro dock ganska fattiga på humusämnen, vattnet var

Ijusgult och endast en liten bottensats bildades i flaskan.

2 Jmfr Redogörelse öfver den botaniska afdelningens verksamhet åren 1906— 1908

jämte förslag till program. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt. H. 6.

^ Om grundvattenståndets växlingar se nyss citerade Redogörelse etc.
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vattnet i en brunn, gräfd i en frisk, utmärkt växtlig granskog, tillhörande

gården Rokliden (se fig. 3). Brunnen är gräfd pä samma sätt som brun-

narna i den oväxtliga granskogen, rislager omkring brunnsröret tinnes

emellertid ej. Den vackra granskogen växer på den nedersta delen af den

långsamt sluttande, starkt försumpade lid, hvarpå försöksfältet är anlagdt.

Den ligger nedanför marina gränsen. Marken är mindre lerrik än i den

oväxtliga granskogen, grusig, stenarnas form vittnar om att moränen

bearbetats af vågsvall. Markvegetationen utgöres af ståtliga ormbunkar,

frodiga örter och gräs samt ris. I bottentäcket spelar Sphagniivi gir-

gensohnh en viktig roll, stundom är den helt täckande. Grundvattnet

står ganska högt.

Analyserna af vattnet i den brunn, som anlagts i denna växtliga

granskog, visa ständigt en betydande syrehalt, som stundom kan uppgå

tillflera kbcm. per liter itab. 7). Det finns icke någon anledning att antaga,

att vattnet skulle ha lättare att upptaga syre ur luften i denna brunn än i

de andra på försöksfältet. Resultatet kan svårligen tolkas på annat sätt

än att grundvattnet i den växtliga granskogen är ganska rikt på syre,

medan grundvattnet i den oväxtliga granskogen lider af total syrebrist

eller endast innehåller spår af syre. I ena fallet ha vi en genomlufiad,

i andra fallet en föga eller icke genomluftad mark. Till denna sak

skall jag sedermera återkomma.

Vattenprof från källor.

Kring källor frodas ofta en rik vegetation af örter och gräs (Epilo-

bium- och Carex2iX\.Q.x) samt svällande, gröna och röda mosstufvor (Cheilo-

scyphus polyanthus, Bryum duvalii, Mnium cinclidioides och subglobosuift,

en del Sphagna och Amblystegia m. fl.) Den frodiga vegetationen ger

anledning att förmoda, att vattnet är ganska rikt på mineralämnen, som

det löst ut ur den genomflutna marken. Vattnet är i regel klart,

fritt från lösta humusämnen. Men källorna äro intet annat än fram-

brytande grundvatten, och vi hafva ju sett, att sådant ofta kan vara syre-

fritt. Hur är det då med källvattnets syrehalt.- Rätt många prof ha

tagits i källor (tab. n:o 9) och öfverallt har det visat sig, att sådant

vatten är rikt på syre. Den rörelse i vattnet, som källorna i regel förete,

är utan tvifvel i hög grad ägnad att underlätta syreabsorptionen. Där-

till kommer, att källvattnet är fattigt på humusämnen, som kunna lägga

beslag på det upptagna syret. Afven med hänsyn till rötterna och de

andra i vattnet sänkta växtdelarnas andning erbjuder sålunda källvattnet

gynnsamma betingelser för vegetationen.
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De undersökningar för hvilka här redogjorts, visa med all tydlighet

att det råder fullkomlig syrebrist i mossar och försumpade granskogar,

t. o. m. i de öfversta torflagren, där växterna ha sina rötter. Märklig

är den stora skillnad i afseende på markens genomluftning, som råder

mellan den oväxtliga och den starkt växtliga granskogen. Intressant är

också att se, hvilken betydelse vattnets rörlighet äger för syreabsorptio-

nen. Syretillgången i marken och vegetationens utveckling å dessa olika

platser stå utan tvifvel i samband med hvarandra. För en diskussion

häraf fordras dock en närmare belysning af humusämnenas förmåga att

upptaga syre.

Om humusämnenas förmåga att upptaga syre.

I det föregående har ofta framhållits, att den syrebrist, som en del

starkt humushaltiga vatten visa, beror på humusämnenas närvaro. Humus-

ämnena utgöras af under sönderdelning stadda organiska föreningar. Dy-

lika ha i regel stor förmåga att upptaga fritt syre. Särskildt är' detta

fallet med sådana sönderdelningsprodukter, som bildats utan luftens fria

tillträde. Dylika kroppar verka starkt reducerande och kunna i lösning

öfverföra järnoxidsalter till oxidulsalter. En forskare Reichardt ^ har

visat, att torf förmår minska syrehalten i regnvatten högst väsentligt

under loppet af 15— 20 minuter.

På anstalten har jag låtit utföra en del undersökningar, för att i

någon mån ytterligare belysa denna fråga.

En del preliminära försök afsågo att undersöka, hur mycket syre,

som beröfvas vattnet, då det rinner ned genom ett torfskikt. För detta

ändamål fylldes ett 5 cm. vidt, nedtill sammandraget glasrör till en höjd

af 10 cm. med den jordart, som skulle undersökas. Rörets nedre ända

stod i en skål med paraffinolja, så att det genomrunna vattnet icke

kom i direkt beröring med luften.

Försöken utfördes på så sätt, att 1 50 kbcm. luftmättadt vatten fick

rinna genom det med genomfuktad jord fyllda röret. Den tid, som åt-

gick för vattnets genomrinnande, antecknades. Det för försöket använda

vattnets syrehalt var noggrant bestämd. När vattnet runnit igenom

jorden, tillsattes de för syreanalysen erforderliga kemiska reagensen.

Sedan joden blifvit frigjord genom tillsats af saltsyra, upphämtades

medels en pipett 50 kbcm. af vattnet under parafifinoljeskiktet.^ Detta

^ Ramann. Bodenkunde. Aufi, II sid. Berlin 1905.

' Som joden löses i paraffinolja, måste man upptaga profvet för analys omedelbart

efter jodens frigörande.
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prof användes sedan för titrerinCTen. Till jämförelse gjordes först några

försök med sand. Resultaten af dessa försök frångå af nedanstående

tabell.

Jordprof.
Tid för vattnets

genomrinnande.

Syrehalt före genom- Syrehalt efter genom-

rinnandet, rinnandet,

kbcm. per liter. kbcm per liter.

Rödsand, älfsands-

platå

'Älfsand, oomvandl..

5,0 kbcr

5,s »

kbcm.

Såsom synes falla de obetydliga skillnaderna i båda riktningarna, de

ta ut hvarandra. Någon syreabsorption äger tydligen icke rum hos

sanden. Annat är förhållandet med torfven, hvilket framgår af nedan-

stående tabell.

Jordprof.
Tid för vattnets

genomrinnande.

Syrehalt före genom-

rinnandet,

kbcm. per liter.

Syrehalt efter genom

rinnandet.

kbcm per liter.

Starrtorf

Flarktorf

20 mm.

80 »

168 »

5,7 kbcm.

5.9 »

6,0 »

kbcm.

Torfven absorberar sålunda redan af det genomrinnande vattnet en

betydande mängd af dess syre. Absorptionen kan, då vattnet rinner

långsamt, uppgå till 39 % af syremängden i vattnet.

Emellertid kunna dessa försök endast ge en ungefärlig föreställning

om humusämnenas syreabsorptionsförmåga; de afse att efterlikna naturen,

och någon annan slutsats kan icke dragas ur dem än den, att äfven hu-

mibtäcket på marken bör beröfva det genomsipprande vattnet en del af

dess syre. Ju tätare och ju mäktigare humusskiktet är, dess mer syre

bör gå förloradt. Afven humustäckets kemiska beskaffenhet kan härvid

antagas ha en större bet>'delse. För några slutsatser häröfver ägna

sig dock icke dessa försök. Det genomrinnande vattnet kan nämligen

alltid ha upptagit nytt syre ur den luft, som i form af små blåsor finnes

innesluten i jorden, men det är omöjligt att beräkna, hur mycket syre

som upptages på detta sätt. För att studera de olika humusarternas

förmåga att upptaga syre valdes därför en annan försöksmetod, som

tillät ett studium af dessa företeelser under fullt likartade och bestämda

yttre förhållanden.

SkogsTåtdsfot-enin-zens tidskri/t. iQio. Fackuppsatser. N
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I glasflaskor om 150 gr. med väl inslipade glasproppar invägdes

en viss kvantitet af den humusart, som skulle undersökas, i allmänhet 12,

i några fall 6 gr.

För att undersöka organismernas roll vid humusämnenas oxidation,

steriliserades en del af profven. Sterilisationen tillgick på så sätt, att

glasflaskorna med invägda jordprof nedsänktes under en kvarts timme,

ända till halsen i kokande vatten. Följande dag steriliserades de ånyo

på samma sätt.

Såväl de steriliserade som de icke steriliserade profven fuktades

därpå med urkokadt vatten, tillräckligt mycket för att täcka jorden med

ett tunt vattenskikt. För att utdrifva de luftblåsor, som lätt bildas

mellan vattnet och jorden i profvet, insattes glasflaskorna i recipien-

ten till en god luftpump. ' Luften utpumpades så långt som möjligt.

Längre än till 12 mm:s kvicksilfvertryck vid ett yttre lufttryck af om-

kring 770 mm. kunde luftförtunningen i recipienten ej drifvas. För mitt

ändamål var dock detta fullt tillräckligt.

Flaskorna med de på detta sätt fuktade profven vägdes, fylldes med

luftmättadt vatten af känd syrehalt, glaspropparna insattes och de med

vatten fyllda flaskorna vägdes ånyo. Flaskorna nedsattes sedan i ett

kärl med vatten, där de fingo stå i 24—91 timmar, olika tid i olika för-

söksserier. Temperaturen höll sig under försöken omkring i5°C. Vid för-

sökets slut bestämdes syremängden hos totala vattenmängden i flaskorna.

För beräkning af den ursprungliga syrehalten vid försökets början

användes den siffra, som angaf mängden af påfylldt syrehaltigt vatten.

Den vattenkvantitet, som åtgått för att genomfukta jorden före påfyll-

ningen, har betraktats som syrefri. Dels var nämligen vattnet nyss ut-

kokadt, dels utpumpades luften så fullständigt som gärna möjligt. Något

märkbart fel kan därför denna vattenkvantitet ej medföra i beräkningen

af syreförbrukningen.

Tabellerna n:o 10— 14 innehålla fullständiga uppgifter, belysande

dessa försök.

Ett närmare studium af dessa tabeller kan ge anledning till en rätt

ingående diskussion om syreabsorptionen hos humushaltiga jordslag. En

sådan skulle emellertid föra in på frågor, som ligga något på sidan om
det ämne, som behandlas i denna uppsats. För öfrigt torde jag en

annan gång få tillfälle att återkomma härtill. Ett par mera framträdande

drag hos dessa tabeller må emellertid framhållas.

Syreabsorptionen är starkast hos de sura, på organiska bestånds-

delar rika torfslagen (jmfr. äfven tab. 14). I synnerhet är detta fallet

Luftpumpen erhölls till låns från Stockholms Högskolas fysiska institut.
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med torfprofven från den försumpade granskogen. Ett jordskikt med

en vikt af 6 gram förmår under loppet af 24 timmar ta bort hvarje spår

af syre i 124— 130 kbcm. luftmättadt vatten. Torfprof från växtlig gran-

skog absorberar mindre lifligt syre än torfprof från försumpad sådan.

Men icke blott de sura humusämnena absorbera med begärlighet syre,

det gäller äfven de neutrala, t. ex. hällmarksmyllan, som är mycket rik

på kalk. Minsta absorptionshastigheten visar bokmyllan. Den är också

bland de använda jordprofven minst rik på organiska beståndsdelar, den

innehåller endast 10 % brännbara beståndsdelar (tab. 14). Äfven när

försökstiden utsträckts till gi timmar, den längsta som användts vid

dessa "försök, finnas ännu betydande syremängder kvar i försökskärlen.

Sterilisering genom upphettning har visat sig i märkbar grad in-

verka på syreabsorptionens liflighet. Hvad de mera utpräglade torf-

profven beträffar, har visserligen försökstiden varit för lång för att be-

döma denna fråga, såväl de steriliserade som de icke steriliserade ha

nämligen hunnit att fullständigt beröfva vattnet dess syre. I afseende

på de andra profven däremot kan steriliseringens inflytande iakttagas.

Steriliserad bokmylla absorberar syre mindre lifligt än icke steriliserad

sådan, detsamma är förhållandet med hällmarksmyllan. Torfven från

den växtliga granskogen har förhållit sig något växlande; i två af för-

söksserierna har det steriliserade profvet absorberat mindre, i en annan

försöksserie däremot mera än det icke steriliserade.

Af försöken framgår emellertid, att de humushaltiga jordprofven

innehålla lätt oxyderbara ämnen, som äfven utan organismers medver-

kan med begärlighet upptaga syre. Vid syreabsorptionen i naturlig

(icke steriliserad) jord spela dock dessa en viktig roll, åtminstone hos

neutralt reagerande humusämnen. Orsakerna till den förminskade syre-

absorptionen hos de steriliserade profven bör nämligen tillskrifvas från-

varo af mikroorganismer. Hvad de sura humusprofven beträffar är

resultatet osäkert, då i ett fall det steriliserade upptagit mer syre än

det osteriliserade.
^

Humussyror äro för öfrigt mycket lätt oxiderade ämnen. En nog-

grann kvantitativ bestämning af dem måste utföras i vätgasström, eljest

förstöras humussyrorna helt eller delvis genom oxidation. I synnerhet

är detta fallet, om man arbetar med föga multnad torf.
"

När humuslagret på marken upptager syre ur vattnet, går detta

förloradt för växterna. Det blir icke fysiskt bundet, kondenseradt, så

^ Till denna fråga och till den litteratur, som berör dylika ämnen, torde jag snart få

tillfälle att återkomma.

- Se t. ex. A. Baumann und E. Gully. Uber die freien Humussäuren im Hochmoor

und ihre Restimmung. Naturw. Zeitschrift fiir Först- und Landwirtschaft. 1908. H. i.
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att det återigen kan frigöras ur de ämnen, af hvilka det upptagits, utan

det ingår i kemiska föreningar, ur hvilka det endast med stor svårighet

återigen kan frigöras.
^

De föregående försöken vittna om den hastighet, hvarmed humus-

rika och framförallt sura jordarter upptaga syre ur vatten. När en sådan

jordart blir fullt vattenmättad, blir den så godt som genast en fullt syre-

fri jordmån för växterna, hvilket i de flesta fall betyder en nedsatt eller

mycket starkt hämmad rotverksamhet. Detta är säkerligen en af anled-

ningarna till den likhet, som i vissa afseenden råder mellan högmossarnas

växtlighet och den mer utpräglade hedvegetationen. Intressant är

också att hedvegetationens motsats den örtrika bokskogen endast

trifves på sådan mark, som mycket långsamt blir syrefri vid jordens

mättande med vatten. För en närmare diskussion af dessa frågor

fordras dock en liten redogörelse för syrebristens biologiska betydelse.

Om rötternas förhållande i syrefattig mark.

Ända till senaste tid har man vetat ganska litet om, hur rötterna

fysiologiskt förhålla sig i ett syrefritt eller syrefattigt medium. De vik-

tigaste undersökningar, som hittills föreligga på detta område, äro en

nyligen utförd studie af tvenne bömare J. Stoklasa och A. Ernst. ^

De inriktade sina forskningar på en närmare utredning af de syror, som

rötterna afsöndra. De funno därvid, att de produkter, som bildas vid

rötternas andning, äro af olika beskaffenhet allt efter syretillgången. Vid

normal syretillgång (d. v. s. atmosfärisk luft) bildas kolsyra, vatten samt

en mycket ringa kvantitet vätgas. Sjunker syrehalten i det omgifvande

mediet bildas utom kolsyra äfven myrsyra, ättiksyra, acetaldehyd och

aceton. Dessa ämnen verka emellertid som starka gifter, som försätta

rötterna i ett sjukligt tillstånd, hvaraf hela organismen lider. Denna

själfiförgiftning är den första orsaken till det sjukliga eller abnorma ut-

seende, som vegetationen ofta företer på illa genomluftad mark. De
nyss omnämnda forskarna använde som försöksobjekt kulturväxter, så-

som korn, majs, hafre och bohvete, som säkerligen äro särskildt käns-

liga för minskad syretillgång till rötterna. Den spontana vegetation,

som trifves på syrefattig eller syrefri mark, företer emellertid vissa an-

ordningar i organisationen, hvarigenom de i marken lefvande rötterna

förses med för deras utveckling nödvändig luft.

Vanligt är t. ex. att kärr- och mossväxter äga vida luftkanaler,

* Enligt ScHUBLERS undersökningar kondenseras fritt syre icke i marken. Mitscher-

LICH. Bodenkunde fiir Land- und Forstwirte. Berlin 1905.

' Beiträge zur Lösung der Frage der chemischen Natur des Wurzelsekretes. Jalirb

wissensch. Botanik. Bd. 46. H. i. 1908.
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som gå genom de ofvan jordytan befintliga bladen och stammarna ned

till de i marken lefvande rötterna. Såsom exempel på dylika växter

bland kärrens och mossarnas bebyggare kunna nämnas ängsull- och tuf-

dunartema [Eriophorum), vattenklöfver {Menyanthes trifoliatä), missne

[Calla palusirts), åtskilliga starrarter {Carex\ fräken \Equisetum) m. fl.

Särskildt märkliga exempel på anordningar för att förse de i marken

lefvande rötterna med luft trättas i tropikernas mangroveskogar och i

södra Nordamerikas sumpcypresskogar. Af dessa äro särskildt de sist-

nämnda af intresse för skogsmannen, då sumpcypressen äfven spelar

roll uti skogsskötseln. Sumpcypresserna nä en betydande höjd och sär-

deles ståtliga dimensioner, ehuru de växa på en mark, som säkerligen

är lika syrefri, som någonsin de försumpade granskogamas i Xorrland.

Men sumpcypressen \ Taxodiian dtsticJmm\ äger vissa, särskildt egen-

domliga andningsrötter som växa rätt upp ur dyn öfver vattenytan.

Dessa rötter äro rika på luftkanaler och genom dessa föres luft ned till de

i den syrefattiga marken lefvande rötterna. Bilden fig. 4 ger en före-

ställning om det egendomliga utseende, som en sådan skog företer.

Men det finnes också växter, som icke visa några särskilda genom-

luftningsanordningar, men ändock trifvas i mossar, på hedar och på

annan föga eller icke alls genomluftad mark. Hit höra t. ex. ljung-

växterna, såsom ljung, kråkbär, odon, rosling \Androyneda polifolia) och

tranbär {Oxycoccus palusirts). Hur rötterna hos dylika växter få sitt syre-

behof tillfredsställdt är en ännu outredd fråga. Det vore emellertid en

intressant botanisk uppgift att närmare utreda den saken. Möjligen äro

ljungväxterna mindre känsliga än andra växter för syror och sådana

ämnen, som kunna bildas vid rötternas andning i syrefattigt medium.

Gentemot de s. k. humussyrorna äro dessa växter som bekant speciellt

motståndskraftiga.

Våra förnämsta skogsträd, tall och gran, sakna emellertid särskilda

anordningar för att förse rötterna med luft. Därför bli de också alltid

mer eller mindre svagt utbildade på luftfattig mark. I våra mossar är

det icke vattnet i och för sig, som besvärar vegetationen, utan det för-

hållandet, att detta vatten är syrefritt, så att rötterna icke kunna andas.

Syrets betydelse framgår nogsamt af den växtkraft och friskhet, som

skogen visar, då vattnet genom starkare rörelse är lufthaltigt. Ännu är

det emellertid outredt, hur gran, ehuru dåligt, kan växa på mark utan

syre. Visserligen gå granens rötter ganska ytligt, men utom vid sådana

tillfällen då den försumpade skogen är särskildt torr, befinna de sig i

ett syrefritt eller så godt som syrefritt medium.

^Markens genomluftning är alltid en fråga af stor betydelse inom

skogsskötseln. Många skogsvårdsåtgärder inom den mera intensiva, ra-
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tionella skogsskötseln gå just ut på att befordra luftens tillträde till mar-

ken. Hedkulturemas framgång t. ex. hvilar till väsentlig del på åtgärder

för markens genomluftning. Men äfven vid en skogsvård, så pass ex-

tensiv som den norrländska, kan man vidtaga åtskilliga åtgärder för att

befordra markens genomluftning, i synnerhet på sådana marker, om
hvilka här är fråga.

Markens genomluftning och dikningens betydelse.

De studier öfver skogsmarkens försumpning, som försöksanstalten

sedan flera år bedrifvit, ha ledt till det resultatet, att vattnet i myrar

står i direkt förbindelse med grundvattnet i omgifvande skogsmark. Så

är förhållandet med det i korthet beskrifna försöksfältet vid Rokliden i

Piteå kronopark \ Piteå revir, och det nyanlagda försöksfältet å krpk.

Kulbäcksliden i Degerfors revir har bekräftat dessa resultat. Från my-

rarna strömmar vattnet in i omgifvande skogsmark, förorsakande en

grundvattenshöjning, som blir större ju närmare man kommer till myren.

Det vatten, som kommer från myrarna, är emellertid syrefritt. De i

myren hopade torfmassorna ha, alldeles som humusprofven i de expe-

riment, som skildrats i ett föregående kapitel, beröfvat vattnet allt dess

fria syre. Stiger därför grundvattnet så högt, att det kommer upp i

trädrötternas region, omöjliggöres deras andning, hvaraf trädet lider mer

eller mindre skada. Närmare myrarna slår grundvattnet i regel mycket

högt, men i starkt försumpade områden stiger det vid snösmältning och

vid rikligare nederbörd upp i rotregionen äfven på områden, som ligga

längre från myrkanterna. Större skogspartier komma då i viss mån un-

der myrens inflytande. Denna periodiska syrebrist i marken måste nöd-

vändigt inverka på skogens växt. Det mindre kraftiga och växtliga ut-

seende, som skogen på i ytan torr mark ofta företer inom myrområden

eller för öfrigt starkt försumpade områden beror utan t\'ifvel till en vä-

sentlig del därpå, att på föga djup trättas ett syrefritt grundvatten, som

omöjliggör för träden att ordentligt utnyttja marken. Detta är väl också

anledningen till, att på låga skogsholmar och skogklädda näs och uddar

i myrarna i regel växer en mera mager och tarflig skog. Rötterna

kunna icke ordentligt funktionera och den förmåga, som skogen utan

tvifvel själf har att motarbeta markens försumpning genom stark vatten-

förbrukning kommer icke till sin rätt. Försumpningen utbreder sig där-

för fortare och lättare, tack vare vattnets brist på för växternas trefnad

behöfligt svre. Här ha vi säkerligen en af anledningarna till. att för-

' Se Redogörelse för den botaniska afdelningens verksamhet åren 1906— 190S etc.

Meddelanden frän Statens skogsförsöksanstalt. H. 6. Skogsvårdsföreningens tidskrift 1909.
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sumpade områden ha större utsträckning i arktiska än i sydliga trakter.

Vid den rådande, låga temperaturen hopas oförmultnade torfmassor

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar Fot. C. Andersson och H. Hessehnan.

Fig- 5- Grankäl. Hamra kronopark.
Fichtenwald um den Abfluss einer Quelle. Staatsforst Hamra

som beröfvar vattnet dess fria syre. Icke blott temperaturen utan också
vattnets beskaffenhet nedsätta därför växternas transpiration.
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För att göra myrar, som innehålla erforderlig näring för träden

skogbärande och de försumpade granskogarna mera växtliga, behöfves

som bekant dikning. Dikningen undan.skaffar det syrefria vattnet, be-

reder luften tillträde till marken, hvarigenom rötterna kunna andas nor-

malt och näringskapitalet i torijorden bringas i mera lättillgänglig form.

Torfvens förmultning, som i det syrefria vattnet försiggått ytterligt lång-

samt, befordras i högsta grad genom luftens tillträde. Dikningen är

därför från växtfysiologisk ståndpunkt mera en åtgärd för att skaffa luft

i marken än att bortskaffa vatten. Där grundvattnet står högt eller

t. o. m. i själfva ytan men där vattnet är lufthaltigt, rikt på syre, bör

man därför ej dika. De skogstyper, som finnas pä sådan mark, äro

grankälen\ och vissa former af den örtrika granskogen, granlundarna,

som stå grankälen nära. Granen företer på dylika marker en ovanligt

frodig växt. Skogen är tät och i regel ovanligt hög, ett betydande

virkeskapital finnes på marken, när skogen är mogen. Marken är ofta

vattendränkt ända upp i ytan. Det vore att rent ut kasta bort sina

pengar, om man ville söka torrlägga dylik mark. Vattnet befinner sig

där i mera liflig rörelse och kan därför snart upptaga för rötterna er-

forderligt syre. I kanterna af grankälen händer det ju ofta, att vattnet

genom hvitmossornas tillväxt bringas att breda ut sig och att stagnera.

Då först gör vattnet skada, ty i och med stagnationen inträffar lätt syre-

brist i marken. En reglering af vattenafloppet kring grankälen är därför

en berättigad skogsvårdsåtgärd, men knappast en egentlig dikning, afsedd

att bortskaffa vatten.

De mera genomförda och större områden omfattande dikningar, som

åtminstone staten på senare åren börjat att utföra, böra utan tvifvel så-

vida observationerna på försöksfälten å Piteå och Kulbäckslidens krono-

parker äro mera allmängiltiga, ha en grundvattenssänkning i de afdikade

områdena till följd. Fråga är nu, hvad en sådan grundvattenssänkning

kan ha för betydelse för skogen på de torra skogsmarkerna inom det

afdikade området. Jag tror, att man bör besvara denna fråga på det

sättet, att inom starkare försumpade och på myrar mycket rika områden

en sådan grundvattenssänkning bör vara till verklig nytta. En hel del

skogsmark, som icke i egentlig mening är försumpad, men som dock

ständigt eller periodvis lider af ett högt stående, syrefritt grundvatten

kommer att i väsentlig mån förbättras, därigenom att sådant vatten, som

hindrar rötternas andning, bortskaffas. I dylika områden kan man sålunda

vinna icke allenast de bättre myrarna och de starkt försumpade om-

^ Om grankälen, se t. ex. Gqnnar Andersson och Henrik Hesselman, Vegetation

och flora i Hamra kronopark. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt. H. 4. 1907.

Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907. Fackuppsatser.
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rådena för skogsbörd, utan äfven förbättra villkoren för skogens växt å

omgifvande mark. Faran för att grundvattnet skall sänkas så starkt, att

skogen kommer att lida af torka torde ej vara så stor. Undantag häri-

från göra däremot sådana lätt genomluftade marker, som den förut

skildrade växtliga granskogen vid Rokliden. Grundvattnet i denna

skog kommer utan tvifvel från ofvanför liggande försumpade områ-

den. Vattnet innehåller emellertid rätt ansenliga kvantiteter syre.

Detta syre har vattnet säkerligen upptagit, sedan det kom in i den af

vågorna mera bearbetade moränen. Marken är här bättre genomluftad

än i ofvanför liggande, tätt sammanpackade mohaltiga moräner, hvar-

jämte vattnet här rör sig med större hastighet, hvarigenom luftabsorp-

tionen väsentligen underlättas. För sådana marker skulle en grund-

vattenssänkning vara till afgjord skada. Befinner sig en sådan skogs-

mark nedanför en starkt försumpad lid, bör det egentliga dikesnätet

icke föras ned i denna mark. Möjligen kan man genom några smärre

stickdiken sörja för att en del af det afrinnande vattnet, som medför

en del näringsänmen från ofvanför liggande marker, kommer denna

skog till godo.

Den skillnad i afseende på grundvattnets syrehalt, som finnes mellan

den oväxtliga granskogen å försöksfältet (fig. 2) och den raskt växande

nedanför liden (fig. 3) måste som förut framhållits tillskrifvas den olikhet

i afseende på genomluftning, som de båda markerna sinsemellan förete.

I båda fallen kommer nämligen vattnet från myrar eller försumpade sko-

gar, där det förlorat sin ursprungliga syrehalt. Detta leder oss in på

frågan om den mera torra skogsmarkens genomluftning och dess bety-

delse för skogens trefnad. Lufttillgången spelar äfven här en utmärkt

viktig roll, en forskare har sålunda lyckats uppvisa ett direkt samband

mellan granskogens växtlighet och markens genomluftning. Ju mera

genomluftad marken är, dess bättre växer skogen.^ Ett väsentligt hinder

för genomluftning är ett tätt och tjockt råhumustäcke. Flera forskare

påpeka också, att det sjukliga utseende som granen^ stundom företer

på dylik mark just beror på bristande genomluftning hos marken, för-

orsakad af det mäktiga råhumustäcket.

I viss mån kan emellertid skogsvårdaren befordra genomluftningen

af marken, ehuru han ej kan begagna samma medel härför som åker-

' P. Vageler. Uber Bodentemperaturen im Hochmoor und tiber die Bodenluft in

verschiedenen Moorformen. Mitteilungen der k. bayr. Moorkulturanstalt. Heft. i. Stutt-

gart 1907. Sid. 23.

-' Se t. ex. P. Graebner. Beiträge zur Kenntnis nicht parasitärer Pflanzenkrank-

heiten an forstlichen Gewächsen. 4 Bewurzelungsverhältnisse im Fichtenrohhumus. Zeit-

schrift fiir Först- und Jagdwesen 1909, H. 9.
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brukaren. \'äxter med djupgående rötter befordra markens genomluft-

ning, när träden afverkats multna rötterna bort, hvarigenom luftkanaler

bildas i jorden. Bokskogen utmärker sig ofta genom markens goda ge-

nomluftning, bokens rötter gå djupt och bokskogen anses förbättra mar-

ken. Denna markförbättring beror säkerligen till väsentlig del pä för-

bättrad genomluftning.^ Granen däremot med sitt flackgående rotsystem

försämrar markens genomlufning. Illa genomluftad mark, bevuxen med
gran, kan därför möjligen förbättras genom införandet af tall eller lärk.

Fråga är om icke äfven björken i det afseendet kan ha en stor bety-

delse. Björkens rötter gå visserligen icke så djupt, men de multna

mycket snart och ge därigenom snart upphof till luftkanaler i marken.

Xågra direkta undersökningar öfver dessa träds inflytande på markens

genomluftning har jag emellertid icke utfört. Saken förtjänar emel-

lertid sitt beaktande från den praktiska skogsvårdens sida. Framtiden

kommer utan tvifvel att mera ta hänsyn till dylika frågor, än hvad vi

för närvarande göra i praktiken.

Föregående aihandhng har varit ägnad att i viss mån belysa en del

företeelser som sammanhänga med skogarnas försumpning. Den har be-

rört några spörsmål, som visa ett samband mellan en del företeelser

inom de områden, som äro hotade af försumpning. Till en mera in-

gående skildring af öfriga försumpningsföreteelser torde jag återkomma,

när observationerna å försöksfältena blifvit så fullständiga, att de lämpa

sig för en mera sammanfattande framställning af försumpningen af Norr-

lands skogar och dess orsaker.

Tabell n:n i. Syrehalten i vattnet i öppna hålor i oväxtlig granskog.

Sauerstoffgehah des \Vasserä in den Tiimpeln de* schwachu-iichsigen Fichtenwaldes.

Roklideu.

Oväxtlig granskog

(under försumpn.)
I "/d '905

'"
, 1907

Jmfr Raman.v. Bodenkunde II. Sid. 341. Berlin 1905.
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Tabell n:o 2. Syrehalten hos humushaltigt vatten i öppna hålor i myrar,

mossar och försumpade granskogar.

Sauerstoffgehalt des "Wassers in den Tumpeln und Lachen der Moore, Myrar und

versumpften Fichtenvsäldcr.

Lokal
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Tabell n:o 3. Syrehalten i floder och sjöar.

Sauerstoffgehalt des Wassers in Fliissen und Seen.

Lokal
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Tabell n:o 5. Syrehalten hos vattnet i myrar och försumpade granskogar.

Sauerstoffgehalt des Wassers in Mooren, Myrar und versumpften Fichterwäldern.

Lokal Datum

Temperatur

hos

vattnet

Temperatur

des Wassers.

Syre

pr liter

vatten

Sauerstoff

pro

Liter Wasser.

kbcm.

Syrehalten

hos med
luft mättadt

vatten

Sauerstoff-

gehalt
des mit Luft
gesättigten

Wassers.

kbcm.

Syrebrist

Sauerstoff-

mangel.

kbcm.

Roklideii.

Försumpad granskog

Granbeväxt myr

Myr

Försumpad granskog

Granbevuxen myr . .

.

Myri
Försumpad granskog

Myr 1

Försumpad granskog
Myri

Försumpad granskog
>' '' 2

Myr

Fagerheden.

Gungfly

KuIbäcksliden

.

Myra

Myr^
Försumpad granskog

Källartad granskog

.

Bottnaryd.

Gungfly

Trädbevuxen rismosse

Laggzon '

Granskog med Sphagnum ...

^ Ytlager. — ' Skogen

Vn '905
»

='7, 1905

'Va '905

^•7s 1906

"A 1907
•^73 1908

Vs 1909

-7g 1909

906

8°o

8°o

8°o

7°o

io°o

io°o

8°o

7°o
7°o

7°o

8°o

9°o

ii°o

9°o

ii°o

ii"o

I2°0

i3°o

i4°o

i5°o

i4°o

i3°o

i3°o

i3°o

i4°o

ii°o
12°0

io"o

ii°o

8°o

9°o

8°o

0,25

o

o
o

0,41

o

0,14

0,19

o
o

o
o, 3-^

7.46

7.29

7, '3

6,97

6,85

7,65

7,49

8,04

7,8s

7,63

7,63

7,77

7,61

7,82

7,27

7,82

7,29

7,46

7,29

7,13

6,65

6,85

Under täcke af Sphagnum.

num, ymnig Carex gloMilaris. — ''" Gles skog, täckande Carex globularis.

gungflyzonen intill tjärnen. — ' Under Sphag}nini{\xc\ie.

7,65

7.49

Gles Sphag-
— '' Yttersta
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Tabell n:o 6. Syrehalten i öppna tjärnar och i omgifvande gungfly.

Sauerstoffgehak des Wassers der Waldseen und der umgebenden Moore.
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Tabell no 8. Syrehalten i grundvattnet i oväxtlig granskog.

Sauerstoffgehalt des ( irundwassers in schwachwuchsigcn Fichtenwäldern.
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Tabell n:o 9. Syrehalten i vattnet i källor och brunnar.

Sauerstoffgehalt des Wassers in Quellen und iirunnen.

Datum

I Temperatur

hos

vattnet

Syre

per liter

vatten

Sauerstoff

pro

Syrehalten
,

hos med
|

luft mättadt
1

vatten ' Syrebrist
|

Sauersioff-

gehal Sauerstoff-

Temperatur
| p^^ des mit Luft mangeh

des ^Vasse^s.
|

L;,er Wa^cser.
| ^^^^^^t'"

1 kbcm. kbcm. kbcm.

Rokliden. Källa från sandås... ^'/g 1905

» ...
I

'% 1905

1906

1907

Fagerheden. Gårdsbrunn i sand

hed

Bottnaryd. Källa vid grusås'..

70
5°o

7°o

Vs 1906



Tabell n:<) II. Syreabsorptionsförsök under 69,5 timmar.

Sauorstoffabsorption in 69,5 Stunden.

26/5-29/5 1908.
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Tabell n;o 13. Syreabsorptionsförsök under 91 timmar.

Sauerstoffabsorption in 91 Stunden.

26/5-30/5 1908.
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SKOGSADMINISTRATION.

Förordningar, prejudikat och cirkulärskrifveiser.

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. sättet för betalning af afgifter
för samtal från statens ämbetsverks och myndigheters rikstelefonappa-
rater; gifven Stockholms slott dtn 26 nov. 1909. (Se Svensk författningssamling 1909, 11:0

172, från trycket utkommet den 26 jan. 1910.

Kungl. Mai:ts nådiga kungörelse ang. inskränkning i betesrätt å ohäg°
nad mark inom Qagnefs socken med Mockfjärds kapellag af Kopparbergs
län; gifven Stockholms slott den 2i jan. 1910. (Se Svensk författningssamling 1910, n:o 5,

från trycket utkommet den 5 febr. 1910.)

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. fridlysningstid för rådjur inom
Västmanlands län; gifven Stockholms slott den 21 jan. 1910. (Se Svensk författningssam-

ling 191 o, n:o 5, från trycket utkommet den 5 febr. 1910.;

'^

" Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. förändrade grunder för åtgärder
i syfte att åt mindre bemedlade och obemedlade bereda tillfälle att för=
värfva egnahemslägenheter från vissa kronoegendomar; gifven Stockholms slott

den 31 december 1909. (Se svensk författningssamling 1 909, n:o 181 , frän trycket utkommet
den 10 febr. 1910.)

Kungl. Maj:ts nådiga bref till domänstyrelsen med bestämmelser att
lända till efterrättelse i fråga om egnahemslägenheters upplåtande från vissa
kronoegendomar, Stockholms slott den 31 dec. 1909. (Se Svensk författningssamling 1909,
n:o 181, frän trycket utkommet den 10 febr. 19 10.)

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. inskränkning i betesrätt å ohäg=
nad mark inom Västmanlands län; gifven Stockholms slott den 18 febr. 1910. (Se

Svensk författningssamling 1910, n:o 19, frän trycket utkommet den 9 mars 1910.)

Kungl. Majtts nådiga kungörelse ang. införsel af samt handel med ut=
ländskt barrtjl^ädsfro; gifven Stockholms slott den 4 april 1910. (Se Svensk författnings

samling 1910, n:o 27, frän trycket utkommet den 8 april 1910.;

Kungl. domänstyrelsens kungörelse med närmare föreskrifter ang. be-
handling med eosinlösning af vissa slag af utländskt barrträdsfrö, som jäm-
likt nådiga kungörelsen den 4 april 1910 ang. införsel af samt handel med
utländskt barrträdsfrö må i riket införas; gifven i Stockholm den 7 april 19 10.

(Se Bihang till Svensk törfattningssanding 1 9 10, n:o 20, frän trycket utkommet den 15
april 1 91 0.)

Kungl. Majrts nådiga skrifvelse till Dess domänstyrelse ang. faststäU
lande af gränserna för vissa nationalparker. Stockholms slott den 21 jan. 1910.

(.Se .Svensk törfattningssanding 1910, n:o 30, frän trycket utkommet den 19 april I910.)

Kungl. domänstyrelsens kungörelse ang. fridlysningstid för vissa djur=
slag. Stockholm den 19 april 1910. (Se Svensk författningssamling 1910, n:o 24, från

trycket utkommet den 29 april 1910.)
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Ang. försäijningsmedel för olofligen dödade, i beslag tagna älgar.

Kiingl. Maj.ts nådiga resolution på de besvär, jägmästaren Carl Gustaf Cassel i under-

dånighet anfört öfver Kungl. Maj:ts befallningshafvandes i Västerbottens län resolution den
12 mars 1909 i fråga om sökt utanordnande till klaganden af försäljningsmedel för olofligen

dödade, i beslag tagna älgar;

i anledning af hvilka besvär Kungl. Maj :ts bemälda befallningshafvande afgifvit utlåtande

den 19 april 1909, hvarefter infordrade yttranden afgifvits den 4 maj 1909 af Domänstyrelsen,

den 27 i sistnämnda månad af Statskontoret och den 22 oktober 1909 af Justitieskansler—

ämbetet

Gifven Stockholms slott den 5 november 1909.

Af handlingarna i målet inhämtas hufvudsakligen följande.

Uti en till Kungl. Maj:ts befallningshafvande i Västerbottens län ingilven skrift anförde

klaganden, att han vid åtskilliga tillfällen, då älgar blifvit falida inom \"ilhelmina revir å

tid, då jakt å dem ej varit tillåten, tagit djuren eller de delar af dem, som kunnat tillrätta-

skaffas, i beslag samt låtit å offentlig auktion försälja de användbara delarna däraf, hvarefter

behållningen antingen genom honom eller vederbörande kronobetjäning inlevererats till

länets ränteri. Sålunda hade inlevererats af klaganden den 28 oktober 1901 61 kronor och

den 18 november 1902 6 kronor 50 öre, samt af länsmannen B. Helleberg den 16 november

1903 38 kronor 96 öre och den 2 maj 1904 89 kronor 36 öre. I alla de fall, som dessa

inlevereringar afsäge, hade klaganden sökt upptäcka gärningsmannen och få honom i laga

ordning fälld till ansvar, men ej kunnat åstadkomma erforderlig utredning för åtals anställande

mot någon viss person. Under åberopande af 25 § i förnyade nådiga jaktstadgan den 21

oktober 1864 anhöll klaganden, att, ehuru någon åklagare i dessa fall visserligen ej funnes,

ofvannämnda penningebelopp, tillhopa 195 kronor 82 öre, måtte utanordnas till klaganden,

som gjort hvad i hans förmåga stått för att upptäcka gärningsmannen och därvid fatt vid-

kännas afsevärda kostnader.

Genom resolution den 7 november 1 905 yttrade Kungl. Majrts befallningshafvande,

att, då klaganden ej styrkt sig lagligen berättigad alt utbekomma i ansökningen angifna, i

länets ränteri dehis såsom skogsmedel levererade och delvis deponerade belopp, kunde an-

sökningen ej af Kungl. Majrts befallningshaf\"ande bifallas.

Uti en den 2 mars 1909 dagtecknad, till Kungl. Maj:ts befallningshafvande ingifven,

skrift förnyade därefter klaganden sin anhållan och åberopade ett af Domänstyrelsen den 28

december 1908 fattadt beslut i likartadt ärende.

Genom öfverklagade resolutionen har Kungl. Maj:ts befallningshafvande utlåtit sig, att,

enär Kungl. Maj:ts befallningshafvande genom resolution den 7 november 1905 på anförda

skäl dä afslagit ifrågavarande framställning, samt klaganden nu ej förebragt andra om-

ständigheter, som kunde föranleda ett frångående af det genom berörda resolution meddelade

beslut, funne Kungl. Maj:ts befallningshafvande framställningen ej böra föranleda någon dess

vidare åtgärd.

I de underdåniga besvären har klaganden yrkat, att överklagade resolutionen måtte

upphäfvas samt Kungl. Maj:ts befallningshafvande bemyndigas att till klaganden utbetala

ifrågakomna belopp, 195 kronor 82 öre.

Kungl. Maj:t har låtit detta besvärsmål Sig föredragas och finner icke skäl göra ändring

i Kungl. Maj:ts befallningshafvares överklagade resolution. Hvilket vederbörande till under-

dånig efterrättelse länder.
Stämpel

Under Hans Maj:ts vår Allernådigste Konungs och Herres frånvaro.

Dess tillförordnade Regering:

ARVID TAUBE, CARL HEDERSTIERXA C. A. ERENSVÄRD HUGO von SVDOW.

P. M. af Ugglas.

Ang. utskylder för från kronodomän undantaget skogsområde.

Till samtliga jägmästare, skogsskoh-förcstandare och biträdandf jägmästare.

Öf\ erlämnande styrkta afskrifter af tre af Kungl. Maj:t den 14 innevarande mars gifna

domar i sak mellan Kungl. Maj:t och kronan, sökande, samt Petter Jonasson i Peppanäs

Södergärd, Anders Gustaf Petersson i Abrahamsryd och Sven Johan Pettersson i T.ångabro-
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hult, svarande, angående gäldande af utskylder för \', mantal Peppanäs Södergård n:o 2, i

mantal Abrahamsryd n:o i och '/, mantal Längabrohult n:o i i Virestads socken af Krono-
bergs län, vill Kungl. Doniänstyrelsen anmoda Eder att utreda, huruvida inom Edert för-

valtningsområde under senaste tio åren af revirmedel erlagts utskylder, som med tillämp-

ning af nämnda prejudikat rätteligen bort gäldas af vederbörande arrendatorer.

I denna utredning, som Kungl. Styrelsen inväntar så fort ske kan, bör angifvas egen-
domens namn, belägenhet till socken och härad, arrendetid, huruvida egendomen utarren-

derats antingen för statsverkets eller för skogsväsendets räkning, de af revirmedlen utbetalda

beloppen med specifikation af utskyldernas art för hvarje särskildt år, dagen för eventuellt

medgifvande från Kungl. Styrelsen om utbetalningen från revirmedlen, m. m.
Därest inga dylika utbetalningar af utskylder förekommit inom Edert förvaltnings-

område, bör sådant tillkännagifvas för Kungl. Styrelsen.

Upplysningsvis meddelas, dels att Peppanäs och Abrahamsryd äro utarrenderade för

statsverkets räkning samt Längabrohults inägor för skogsväsendets räkning, dels att af det

sistnämnda hemmanet skogens taxeringsvärde utgiorde 17,000 kronor och inägornas 6,000 kro-

nor, hvilka förhållanden icke framgå af domarna. Stockholm den 30 mars 1910.

/. Jl/ev,-s.

Kungl. Maj:ts Dom i den till Kungl. Majits öfverseende från Dess och Rikets Göta
Hofrätt genom ordentligt sökande komna sak emellan Kungl. Majit och Kronan, sökande,
samt Sven Johan Pettersson i Långabrohult, uteblifven, svarande, uti hvilken sak handling-
arna visa:

Kungl. Maj:t och Kronan har efter stämning vid Allbo Häradsrätt anfört: Enligt ett

med Domänstyrelsen afslutadt kontrakt hade svaranden för tiden från den 14 Mars 1901 till

samma dag år 191 1 arrenderat till hufvudgården under förra rustmästarebostället ett hälft

mantal Långabrohult N:o I hörande inägor, därvid svaranden förbundit sig att ansvara för

alla ett hälft mantal Långabrohult åliggande utskylder och besvär utom ränta och krono-
tionde. Berörda hemman, hvilket till och med 1902 varit taxeringsvärderadt såsom en fastig-

het, hade för år 1 903 blifvit sålunda taxeradt, att särskilda värden åsatts de af svaranden
nyttjade inägorna och det Kronan förbehållna skogsområdet. Därefter hade Kungl. Maj:t

och Kronan nödgats gälda Kronan enligt särskilda debetsedlar för skogsområdet, påförda
krono- och kommunalutskyider för år 1903 samt kronoutskylder för år 1904. Förty yrkades
åliggande för svaranden att, mot erhållande af debetsedlarna, godtgöra Kungl. Maj:t och
Kronan hvad sålunda utgifvits med etthundra kronor trettiofem öre.

Häradsrätten, hvarest såväl Kungl. Maj:t och Kronan som svaranden framställt anspråk

på ersättning för rättegångskostnaden, har genom utslag den 12 mars 1906 utlåtit sig:

att ehuru svaranden genom omförmälda kontrakt, hvarigenom till svaranden på arrende
under ofvan uppgifna tid upplåtits vissa inägor till hufvudgården under förra rustmästare-

bostället ett hälft mantal Långabrohult N:o I, tillförbundits att ansvara för alla ett hälft

mantal Långabrohult åliggande utskylder och besvär med undantag af egendomen vid skatt-

läggning åsätt ränta och kronotionde;

likväl och som, sedan hemmanet förut varit åsätt odeladt taxeringsvärde, är 1 903 sär-

skilda taxeringsvärden blifvit åsatta hemmanets af svaranden innehafda jordbruksandel och
hemmanets statsverket till vård och förvaltning undantagna skogsområde, genom hvilken
taxeringsåtgärd taxeringsvärdet å hemmanet i dess helhet förhöjts frän tiotusen kronor till

tjugutretusen kronor med hänsyn uppenbarligen ej till de af svaranden arrenderade inägornas
värde utan till värdet af det från arrendet undantagna skogsområdet;

alltså och då vid sådant förhållande svaranden ej skäligen kunde anses skyldig åter-

gälda ifrågavarande utskylder, som påförts Kronan för hemmanets skogsområde,
ogillades Kungl. Maj:ts och Kronans talan

;

hvarjämte Kungl. Maj:t och Kronan förpliktades att till svaranden såsom ersättning för

rättegångskostnaden utgifva trettiofem kronor.

Hofrätten, där Kungl. Maj:t och Kronan efter vad sökt ändring, har i dom den 19
april 1907 ej funnit skäl göra ändring i Häradsrättens utslag samt förpliktat Kungl. Maj:t

och Kronan att med femtio kronor godtgöra svaranden hans kostnader å saken i Hofrätten

;

däri Kungl. Maj:t och Kronan sökt ändring.

Kungl. Maj:ts dom är med Dess Högsta Domstol besluten och gifven Stockholms slott

den 14 mars 19 10.

Kungl. Maj:t har i nåder låtit Sig föredragas handlingarna i denna sak, och enär
arrendatorn genom ofvanomförmälda kontrakt åtagit sig att ansvara för alla egendomen ett

hälft mantal Långabrohult N:o i åliggande utskylder och besvär med undantag af ränta och
kronotionde.
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samt den omständigheten, att särskildt taxeringsvärde åsatts egendomens skogsområde,
ej är af beskaffenhet att verka till inskränkning i arrendatorns berörda åtagande,

ty och som i saken är upplyst, att Kungl. Mai:t och Kronan af de utskylder, för hvilka

det sålunda ålegat arrendatorn att ansvara, för åren 1 903 och 1904 erlagt etthundra kronor
trettiofem öre,

pröfvar Kungl. Maj:t rättvist att, med upphäfsande af domstolarnas beslut i hufvud-

saken, förplikta svaranden att, mot erhållande af ifrågakomna debetsedlar och särskildt kvitto,

återgälda Kungl. Maj:t och Kronan nämnda belopp etthundra kronor trettiofem öre.

Beträffande rättegångskostnaderna finner Kungl. Maj:t skäligt på det sätt ändra dom-
stolarnas beslut, att Kungl. Majit och Kronan befrias från Kungl. Maj:t och Kronan i sådant

hänseende ålagd ersättningsskyldighet. Det vederbörande hafva att ställa sig till underdånig
efterrättelse.

Under Kungl. Maj:ts Sekret

(Sigill.)

Hj. Hhnmclstrand.

.\ng. nekad ersättning for resa med velociped till och från nattlogi.

Kungl. Maj:ts utslag pä de besvär, skogsingenjören Tell Grenander i underdånighet anfört

öher domänstyrelsens beslut den 30 augusti 1909 i fråga om reseersättning åt klaganden:
i anledning af hvilka besvär domänstyrelsen inkommit med vederbörandes förklaring

och eget udåtande af den li oktober J909, hvarefter statskontoret den 23 december afgif

vit infordradt utlåtande;

gifvet i regeringsrätten den 23 februari 1910.

Till domänstyrelsen insände klaganden förteckning å traktamenten och reseersättningar

vid hans förrättningar under tiden 13 juni—31 juli 1909, slutande å 426 kronor 94 öre

och upptagande, bland annat, ersättning för resa till och från nattlogi den 21, 22 och 30
juni samt den 2. 15, 16, 17, 20 och 21 juli, tillsammans 7,8 mil med 2 kronor 40 öre för

mil eller tillhopa 18 kronor 72 öre.

Vid förteckningens granskning anmärkte domänstyrelsens revision, att, då enligt rese-

reglementet den 13 december 1907, § 10 mom. 2, för resa till och från nattlogi ersättning

erhölles endast för den verkliga kostnaden, samt klaganden uppgifvit, att de i förteckningen

upptagna resor till och från natdogi skett med velociped, och han därför ej för desamma
haft några direkta utgifter, den för dessa resor upptagna ersättningen. 18 kronor 72 öre,

borde afgä, hvarefter klaganden tillgodo återstode 408 kronor 22 öre.

Genom öf\'erklagade beslutet har domänstyrelsen med godkännande af revisionens an-

märkning till klaganden utanordnat sistberörda belopp, 40S kronor 2 2 öre.

Häröfver har klaganden anfört besvär, såvidt anginge ersättning för resor till och frän

nattlogi intill ett belopp af 1 5 kronor 60 öre.

Kungl. Maj:t har i nåder låtit sig föredragas ofvanberörda undefdåniga besvär och fin-

ner ej skäl göra ändring i domänstyrelsens beslut. Det vederbörande till underdånig efter-

rättelse länder.

Under Kungl. Maj:ts sekret.

(L. S.)

Axel Mökner.

Administrativ praxis.

Onödigt skrifveri.

I § 13 af 1 88 1 års resereglemente stadgades : »Räkning a resekostnads- och traktavie>2ts-

crsättning skall innefatta ej mindre underrättelse om resans ändamål samt upplysning, huru-

vida förrättningen skett på grund af gällande instruktion eller efter särskildt förordnande,
hvilket senare då bör räkningen biläggas etc.» (= § 21 i nya reseregi. d. 13 dec. 1 907}.

Det sistnämnda sker vanligen genom en afskrift af förordnandet, som erfordras, emedan räk-

ningen i vissa fall skall granskas och betalas af annan myndighet än den, som utfärdat för-

ordnandet, och möjligen emedan alla reseräkningar skola kunna i någon mån granskas i

kammarrätten. Denna bestämmelse gäller exempelvis de kombinerade rese- och arfvodes-
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räkningarna för skogsindelningsförrätlningar inom skogsstaten. Om emellertid räkning endast

afser arfvode för skogsindelning, så behöfver ingen afskrift af förordnandet biläggas, emedan
sådant — tydligen emedan den förordnande myndigheten själf utbetalar arfvodet — ej stad-

gas i arfvodestaxan af år 1 87 5, § 5, mom. i, som lyder: »Sedan indelningsförrättning, som
i § 3 omförmäles, blifvit å marken afslutad, arealen uträknad samt räkning å resekostnad

och arfvode tillställd i förordnandet uppgifveii vederbörande, äger förrättningsman att upp-

bära, jämte reseersättningen, hälften af arfvodet. Aterstodeii utbetalas, dä reno\erade kartor

och indelningshandlingar blifvit behörigen aflämnade och af skogsstyrelsen gillade. •> — Enligt

detta behöfver ej heller ny, fullständig räkning ingifvas för att utfå återstoden af arfvodet,

än mindre ny afskrift af förordnandet. Emellertid fordras häda delarna af domänstyrelsens

kameralbyrå, hvarför saken här påpekas såsom ett onödigt skrifveri.

Enklast för såväl kameralbyråns revisionsafdelning som förrättningsmännen är tydligen

— dä först ingifven räkning är i hufvudsak riktig — , att förrättningsmannen i en kon
skrifvelse åberopar förut ingifna räkning, hvars sålunda redan granskade slutbelopp angifves

jämte då utbetaladt samt nu resterande penningebelopp. Därigenom besparas revisionen ar-

betet att jämföra en ny fullständig räkning med den gamla eller att granska äfven den nya

räkningen. Uppgiften om det förut uppburna beloppet måste ju ändock kontrolleras af revi-

sionen, som äfven torde känna den förut ingifna räkningens granskade slutbelopp, äfven om
nämnda räkning för tillfället befinner sig å kammarrätten.

K. G. G. XORLING.

Beslut af allmännare intresse.

Ang. stämpelbeläggning af handling.

77// öfvcrjägmästoren i mel/crsfa Norrlands distrikt.

Med anledning af Eder i skrifvelse den 29 sistlidne oktober framställda förfrågan

huruvida »Föreskifter för afverkning och afforsling från allmän skog)', vore att hänföra till

sådan handling, som författningsenligt skall stämpelbeläggas, får Kungl. Domänstyrelsen efter

att hafva hört sin ombudsman och fiskal, hvilkens memorial i ärendet härmed i afskrift lii-

lägges, meddela, att nämnda handling i enlighet med stadgandet i 3 § af Kungl. förordningen

angående stämpelafgitten den 18 september 1908 bör såsom »bevis annat» beläggas med 50
öres stämpel.

Stockholm den 6 april 1 9 10.

KARL FREDENBERG.
Ä'. G. G. A^orl/fip:

Ang. tiden för besvärs anförande öfver förslag till återbesättande af ledig

jägmästaretjänst.

T/// Kiingl. Domänstyrehiii.

Uti underdånig skrifvelse den 2 mars 1910 har Ni, då enligt Eder mening i fråga om
tiden för anförande af besvär öfver upprättadt förslag till återbesättande af ledig jägmästar-

tjänst Kungl. förordningen den 23 november 1756, § 6, ännu skulle gälla, innehållande att

den med förslaget missnöjde ägde att inom 2 månader, hvarje månad till 28 dagar räknad,

sedan förslaget inkommit till Kungl. Maj:t, däröfver anföra underdåniga besvär, af anförda

skäl hemställt, att med ändring därutinnan tiden för besvärs anförande öfver dylikt förslag

måtte bestämmas till 30 dagar från det samma förslag inkommit till Kungl. Maj:t.

Vid föredragning häraf denna dag har Kungl. Maj:t, enär den i 31 § af Kungl. Maj:ts

nådiga instruktion för Edert ämbetsverk den 1 6 oktober 1 908 stadgade besvärstid är gällande

äfven i fråga om af Eder upprättadt förslag till återbesättande af ledig jägmästartjänst, funnit

Eder förevarande framställning icke till någon Kungl. I\Iaj;ts åtgärd föranleda.

Stockholm den S april 19 lO.

OSKAR NYLÄNDER.
Htto-o ElUot.
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Riksdagens skrifvelse till Konungen angående tjänsteårsberäkning för

länsjägmästare vid anställning inom skogsstaten.

Till KONUNGEN.

Uli inom Riksdagen vackla motioner har framhållits önskvärdheten af att vid skogs-

vardsstyrolscrna anställda länsjägmästare, som fullgjort hvad som erfordras för vinnande af

anställning såsom tjänstemän i skogsstaten, måtte vid tillsättande af befattningar inom skogs-

staten fä räkna sig till godo väl vitsordad tjänstgöring vid skogsvårdsstyrelse.

Länsjägmästarnas ställning och verksamhet är otvifvelaktigt i många afseendcn lik-

artad med skogsstatstjänstemänncns. Forstligt bildade, som de enligt kungl. förordningen

den 24 juli 1 903 angående skogsvårdsstyrelser måste vara, biträda de skogsvårdsstyrelserna

vid handläggning af alla de ärenden, som tillhöra dessa, och medverka vid utöfvandet af

den uppsikt, som det, jämlikt lagen angående vården af enskildas skogar, ankommer på

skogsvårdsstyrelserna att utöfva; och af de för dessa tjänstemän utfärdade instruktioner fram-

går, att deras befattningar i själfva verket äro i afsevärd mån af officiell natur. Alt så är

förhållandet synes jämväl vara angifvet genom sammansättningen af skogsvårdsslyrelserna

och genom den omständigheten, att bidrag till länsjägmästarnas aflönande erhälles från

statsmedel.

Då en väsentlig svårighet att till länsjägmäslarbefattningarna erhålla lämpliga personer

mötes däri, att dessa tjänstemäns framtid i ekonomiskt hänseende ej är betryggad, synes

Riksdagen åtgärder till undanrödjande af nämnda olägenhet böra vidtagas, hvarvid emellertid

måste tillses, att skogsstatstjänstemännens berättigade intressen icke tillbakasättas.

Om, såsonj i motionerna ifrågasatts, bestämdes, att länsjägmästare, som genomgått skogs-

inslilutels högre kurs, skulle för vinnande af anställning i skogsstaten fa. räkna tjänstemeriter

för sitt arbete hos skogsvårdsstyrelserna, skulle därigenom otvifvelaktigt afsevärda fördelar

beredas länsjägmästarna, som på detta sätt kunde efter någon tids tjänstgöring i sådan egen-

skap ingå uti skogsstaten och i täflan med dess tjänstemän vinna befordran till ordinarie

tjänst samt fä pensionsförmåner sig tillförsäkrade. Då emellertid så godl som alla länsjäg-

mästare fullgjort hvad som erfordras för vinnande af anställning i statstjänst, är det antag-

ligt, att de vid tillsättande af ordinarie tjänst i skogsstaten skulle, om de finge räkna fulla

tjänsteår för arbetet som länsjägmästare äga företräde framför flertalet extra tjänstemän inom

skogsstaten, hvilka härigenom blefve tillbakasatta och såge sina befordringsmöjligheter för-

minskade, något som möjligen skulle i sin ordning medföra en viss svårighet alt rekrytera

de lägre skogsstatstjänstemännen och således kunna blifva till men för statens skogsvård.

Det har ifrågasatts alt för skipande af rättvisa mellan skogsstatens extra tjänstemän och läns-

jägmästarna fastställa en lämpligt afvägd meritberäkning för sistnämnda tjänstemän. Skulle

en utredning gifva vid handen, att merilberäkningar för de olika slagen af tjänstemän böra

tillämpas, vore det emellertid, enligt Riksdagens mening, icke tillräckligt, att länsjägmästarna

blefve berättigade att såsom merit räkna sig sin tjänstgöring till godo, utan det bör äfven

i så fall fastställas, huru hög denna meritberäkning skall vara t. ex. i jämförelse med den,

som begagnas för vissa extra tjänstemän inom skogsstaten.

Därest länsjägmästarna fl räkna meriter vid sökande af ordinarie befattningar inom

skogsstaten, torde jämväl skogsstatens extra tjänstemän böra beredas möjlighet att förbätlra

sin ekonomiska ställning genom öfvergåendc i skogsvårdsstyrelsernas tjänst såsom länsjäg-

mästare, utan att utsikten till återinträde i statstjänst riskeras. För statens skogsvård skulle

detta äfven kunna innebära en fördel, enär därigenom forstligt bildade personer, som skolats i

praktiskt öfvcrvakande af enskildas skogar, finge göra sin erfarenhet fruktbärande i sta-

tens tjänst.

rå grund af hvad sålunda anförts och i betraktande af all del måste anses vara ett
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statsintresse, att landets i enskild ägo varande skogar komma under kontroll af lika kom-

petenta tjänstemän som statens, får Riksdagen anhålla, att Eders Kungl. Maj:t täcktes laga

under ompröfning, huruvida och under hvilka villkor vid skogsvårdsstyrelscrna anställda

länsjägmästare, som fullgjort hvad som erfordras för vinnande af anställning såsom tjänste-

män i skogsstaten, må vid tillsättande af sådan befattning få räkna sig till godo väl vits-

ordad tjänstgöring hos skogsvärdsstyrelse samt, i den mån Riksdagens medverkan kräfves,

för Riksdagen framlägga förslag i ärenilct.

Stockholm den 23 april 19 1 o.

Med undersåtlig vördnad

på Riksdagens vägnar:

För första kanunaren: l-ör andra kannnaren

:

Chi^. Lundeherg. Axel Suakti.IxNG

lalman. Talman.

Tjänster och förordnanden.

Kungl. Domänstyrelsen. Till amanuens hos Kungl. Domänstyrelsen med tjänst-

göring tills vidare ä tredje skogsbyrån har styrelsen den 7^ förordnat e. jägmästaren Alf

Ilagelstein.

Skogsstaten. Kungl. iVIajit har den '^|^ utnämnt och förordnat skogstaxatorn i

södra distriktet e. jägmästaren Lars Christian Hårleman att vara jägmästare i Blekinge=>

Åhus revir;

den ^'/ö utnämnt och förordnat skogstaxatorn i Gälle-Dala distrikt c. jägmästaren

Karl Ciustaf Englund att vara jägmästare i Västbo revir,

föreståndaren för Hällnäs skogsskola Olof Ohlsson Coos att vara jägmästare i Ölands
revir

samt extra jägmästaren (justaf Adolf Veländer att vara föreståndare för BjurforS

skogsskola.

Kin ne revir. Sedan jägmästaren i Kinne revir Adolf Aspengren den '7;, 19 10 af-

lidit, har Kungl. Domänstyrelsen' förordnat extra jägmästaren Einar Nilsson att från sagda

dag uppehålla nämnda jägmästaretjänst intill densamma kan i vederbörlig ordning varda

återbesatt. Vid ansökningstidens utgång den 21 sistlidne april hade såsom sökande an-

mält sig:

biträdande jägmästaren i IJlekinge-Ähus revir John Lindner;

jägmästaren i Svältornas revir E. M. Janse;

assistenten i Vartofta revir C. A. E. von Strokirch

;

jägmästaren i Alfdals revir P. F, O. Pettersson

;

föreståndaren för Grönsinka skogsskola e. jägm. C. F. C;son Haller;

jägmästaren i Tärendö revir K. A. Westerberg;

biträdande jägmästaren i Värends revir C. J.
O. Carlsson;

c. jägmästaren Fl. A. Wolff;

t. f. jägmästaren i Norra Roslags revir G. E. Svensson.

A underdånigt förslag till tjänstens återbesättande har Domänstyrelsen den
'/s

uppfört:

i första rummet E. M. Janse (med förord);

i andra y. P. F. O. Pettersson;

i tredje >- K. A. Westerberg.
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Tjänstledighet har af Domänslyrelsen beviljats:

Jägmästaren i Norra Lycksele revir Frithiof von Sydow för enskilda angelägenheter

-'/^— ^'•'/^ med förordnande för assistenten e. jägm. Harald Sjöberg.

Jägmästaren i Särna revir C. Th. Fredholm för enskilda angelägenheter ""/^—
^Y:i "i^d

förordnande för assistenten e. jägm. Gunnar Esseen.

Öfverjägmästaren i Västra distriktet C. G. Barthelson för fullgörande af uppdrag så-

som ledamot af Riksdagens första kammare med förordnande för jägmästaren i Tivedens

revir A. W. Schmidt, hvars tjänst uppehälles af e. jägmästaren Ernst Jansson.

Jägmästaren i Tärendö revir K. A. Westerberg för sjukdom
'/i
—

'V5 samt ^^j..^—-'^g

med förordnande för assistenten e. jägmästaren Folke (junterberg.

Jägmästaren i Hernösands revir Wilhelm Smitt för allmänt uppdrag
^^J.^
— ''^/^ med

förordnande för assistenten e. jägmästaren Ragnar Lindahl.

Jägmästaren i Östra Jämtlands revir Gustaf Cassel för enskikla angelägenheter ^j

^

—
^"/^

med förordnande för assistenten e. jägmästaren Gotthard Björklund.

Jägmästaren i Finspångs revir J. E. Kinnman för enskilda angelägenheter ^'/g
— '"%

samt '*/g
—

•''"/g med förordnande för assistenten e. jägmästaren David Hultmark.

Jägmästaren i Blekinge-Ahus revir Lars C. Harleman för enskilda angelägenheter
"/i

— ''74 med förordnande för e. jägmästaren Nils Schager.

Assistenten i Hernösands och Medelpads revir e. jägmästaren Ragnar Lindahl för

sjukdom under sex månader räknade från och med den i maj med förordnande för e. jäg-

mästaren Birger Pettersson.

Jägmästaren i Klotens revir J. M. Pauli för enskilda angelägenheter -/s
—

'Vs ™^<^ f"'""

ordnande för t. f. underläraren Nils Klein, hvars tjänst bestrides af öfverjägmästareassisten-

tcn Tage Aae. E. jägmästaren Nils Eckerhorn uppehåller Aaes öfverjägmästareassistenttjänst.

Jägmästaren i Junsele revir Harald Wedholm för enskilda angelägenheter Y4
—

^"A sa'"l

'/.— 'Yä med förordnande för assistenten e. jägmästaren M. Estberg.

Öfverjägmästaren i Umeå distrikt Axel Egerström för enskilda angelägenheter Ys

—

''I-,

med förordnande för jägmästaren i Degerfors revir Karl Gram, hvars tjänst bestrides af assi-

stenten e. jägmästaren J. W^allmark.

Öfverjägmästaren i Luleå distrikt P. O. Veländer för allmänt uppdrag '^s
—

'V5 '"^"^^

förordnande för jägmästaren i Angeså revir Gustaf Halldin, h\ars tjänst bestrides af assi-

stenten e. jägmästaren John Örtenblad.

Jägmästaren i Storbackens revir Carl Rothman för enskilda angelägenheter med tiir-

ordnande för assistenten e jägmästaren Carl Göran W^ahlgren.

Föreståndaren för Bjurfors skogsskola Adolf W^elander för enskilda angelägenheter

'Vä—^Ve ined förordnande för e. jägmästaren Carl Sundberg 'V5— "/u samt e. jägmästaren

Nils Schager
'-/e
—

^'Ar

Till biträdande jägmästare i Västra Jämtlands revir har förordnats extra jägmästaren

F. Aminoff under tiden "'Vs— ^Via-

Till dikningsledare inom Luleå distrikt har förordnats e. jägmästaren Filip Laestadius

under tiden Yi— ''Via-

Till skogstaxatorer hafva förordnats: e. jägm. Einar Odman inom Södra distriktet,

e. jägm. Åke Berg inom Luleå distrikt.

Till aflönade assistenter hafva förordnats:

e. jägm. Karl Erik Kallin inom skyddskogsområdet i Jämtlantis län 7,-,
—

^'/i--

» » Björn Groth hos öfverjägmästaren i Mellersta Norrlands distrikt "/i— /i»-

» » Karl Göran Wahlgren hos öfverjägmästaren i Luleå distrikt '//-
—

"/la-

» » A. C. Lindhe inom Härjedalens revir "Vi—^Vu-
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e. jägm. Albrekt Bergste-dt inoin Burträsk revir '/,.

—
'^'/i;-

» Folke Dahlberg inom Norsjö revir '/,.— '"/i--

("arl Utterström inom Älfsby rc\-ir "7r,
—

'"/i-)-

Carl Sundberg ( vid skogsinstitutets praktiska \

Sam Hagström j öfningar å Hamra, Malings- [

-> Ernst Jonsson | bo och Bjurfors krono-

» » Arne Winbergh I parker.

%-"/8

Till assistent utan arfvode har furordnats e. jägm. Claes D. Löfgrci

holms rc\ir.

Smitt: P. M. öfver tider för handlingars ingifvande från revirexpeditio-

nen, med stöd af gällande reglementariska föreskrifter för skogsstaten

upprättad år 1910.

Såsom en minneslista för revirförvaltarna rörande den mängd af handlingar, som nu-

mera skola insändas till vederbörande, har jägmästare Smitt uppställt en praktisk P. M.

Denna tillhandahåller författaren gratis ål revirförvaltarna och kan den rek\ireras under

adress: jägmästare Vilhelm Smitt, Härnösand.
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Skioptikonbilder
för föredrag i shogsvård!

För att underlätta skogsvårdsföredrags illustrerande med ljusbilder

tillhandahåller Föreningen för skogsvård efter rekvisition från dess kontor

Skioptikonbilder öfver vackra skogsbestånd, föryngringar
och skogsodlingar m. m.

Bilderna utlånas mot en afgift af 25 öre pr stych och få

behållas högst 1 månad.

För närvarande 500 bilder på lager!

FörtecKning å bilderna jämte besKrifning sändes på begäran.

Serier om 50 bilder sändas i särsKilda förevisningslådor.



MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFORSOKSANSTALT

Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och

verkningar.

Af Torsten Lagerberg.

L

Gråbarrsjukan är en svampsjukdom på tallens barr, som redan länge

observerats i skilda delar af vårt land. Från att till en början hafva

haft ett mera sporadiskt uppträdande har den under de senare åren

bUfvit allt allmännare. Under sommaren 1909 hade den å vissa orter

blifvit så vanlig och dess angrepp så kraftigt, att man började hysa all-

varliga farhågor för en del af de angripna trädens och beståndens fram-

tid. Sjukdomen är emellertid hittills föga känd, och om dess praktiska

betydelse vet man föga. Den botaniska afdelningen af Statens Skogs-

försöksanstalt har därför upptagit denna fråga till behandling.

För att utröna gråbarrsjukans spridning inom landet och i öfrigt

äfven andra med dess uppträdande förknippade omständigheter utsände

Försöksanstalten frågecirkulär genom domänstyrelsen till samtliga revir-

förvaltare samt till skogsvårdsstyrelserna i riket och ett stort antal pri-

vata personer i slutet af oktober föregående år. Talrika svar ingingo

och dessutom en mängd prof på sjukdomen, hvarom äfven särskildt

anhåUits i cirkuläret, för den händelse att någon som helst tvekan

kunde råda om sjukdomens art.

Bearbetningen af det inkomna materialet uppdrogs åt mig. Mina

studier hafva dels inriktats på att närmare lära känna den sjukdoms-

alstrande svampens natur, dels åsyftat en utredning af sjukdomens före-

komst och ekonomiska betydelse. Den senare delen af denna under-

sökning är ännu icke afslutad, den måste gifvetvis kompletteras med

iakttagelser ute i naturen under sommaren 1910. Det oaktadt har jag

redan nu velat ottendiggöra de resultat, som föreligga beträtiande svam-

pens biologi och systematik, då det visat sig, att dessa i flera fall beröra

frågor af intresse.

Skogsvårdsforeningens Tidskrift, iqio. Fackuppsatser. P
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I. Svampens utvecklingshistoria.

Liksom flera andra svampsjukdomar företer gråbarrsjukan en hel

'del yttre symtom, hvilka göra en mikroskopisk undersökning öfverflödig

för bestämmande af sjukdomens art. Till den beskrifning, som Ro.STRUP

(I, sid. 284) lämnade, då han påpekade svampens första uppträdande i

Danmark, är ej mycket att tillägga. »De angripna individen», säger han

»utmärka sig därigenom, att det öfverallt på grenarna mellan de gröna

ibarren till och med i större antal än dessa finnes spridda hvitgråa barr,

ofta så, att det ena barret af ett par är grönt, det andra visset, eller sä,

att barrets nedre del är grön med en skarp begränsning mot den gråa,

n^issna delen, som på det hela taget är af en mera hvitaktig färg än

vid angrepp af Lophodermium pinastri. De gråa barren äro besatta

med talrika bruna prickar och breda band af en i ögonen fallande natur.

(Fig. 12.) Dessutom finnas på dessa barr i synnerhet på undersidan

de egendomliga apothecierna, som äro svarta, smala och linjeformade,

inägot takformigt upphöjda, från en linje till öfver en half tum långa,

och som öppna sig genom en längdspringa. De innehålla talrika tråd-

formade parafyser och klubbformade, mycket bräckliga sporsäckar, som
äro 75—85 mikrom. långa och 12 mikrom. tjocka; dessa innehålla 4

tenformadt klubblika, ofärgade sporer, som äro omgifna af ett tjockt

färglöst slemhölje, 30—40 mikrom. långa och i den breda ändan 4 mikrom.

tjocka.» Beträffande svampens vegetativa del, mycelet, säger Rostrup, att

detsamma är färglöst eller svagt rödt, oregelbundet och starkt förgrenadt

samt i saknad af skiljeväggar. Han undersökte samtidigt en del på
samma grenar som de infekterade, döda barren sittande gröna barr,

hvilka voro besatta med brunröda fläckar, och fann dessa uppfyllda af

ett liknande mycel. Däraf drog han den slutsatsen, att svampen var

en äkta parasit, som angrep lefvande barr och så småningom bringade

dem till att antaga det ofvan beskrifna egendomliga hvitgråa utseendet.

I sin omkring 20 år senare utkomna Plantepatologi återupprepar

Rostrup i hufvudsak samma beskrifning, som den här relaterade, till-

fogar endast, att sporerna mera sällan kunna vara 8 samt beträffande

mycelet, att detsamma är försedt med få skiljeväggar.

Några meddelanden utöfver dessa om svampens natur föreligga

icke i litteraturen, hvarför ett kompletterande tillägg bör vara berättigadt.

Först då några ord om svampens infektionssätt, hvilket i och för

sig är rätt anmärkningsvärdt. Ro.STRUPS uppgift, att de gråa barren

kunna anträffas öfverallt på de sjuka trädens grenar mellan de gröna,

tarfvar en viss inskränkning. Svampen angriper nämligen uteslutande

barr på grenarnas sista årsdelar, icke på äldre (fig. i). Någon väsentligen
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olika disposition tor smitta hos olika gamla barr betyder detta faktum

helt säkert icke, det visar däremot hän på ett ur infektionssynpunkt

ganska intressant förhållande. Det är nämligen tydligt, att äldre ut-

vuxna barr på grund af sin anatomiska byggnad erbjuda ett för svamp-

Ur Statens SkogsförsöksanstalK samlingar. Förf. foto.

Fig. I . Gren, a hvilken samtliga barr på årsskotten äro angripna. — Omberg.

Zweig. dessen sämmtliche Xadeln der Jahrestriebe erkrankt sind. — Staatsforst Omberg.

sporerna oöfvervinnligt motstånd, och att det sålunda endast är de unga

och mjuka, ur knopparna frambrytande barren, för hvilka smittämnet

visar sig ödesdigert. Infektionstiden blir därför inskränkt till våren och

försommaren. I detta afseende visar gråbarrsjukan full öfverensstämmelse

med t. ex. den äfven i år särdeles vanliga gulrosten på granen, Chryso-

myxa abietis. Afven denna svamp är inskränkt till de sista årsskot-

tens barr, och infektionstiden infaller omedelbart efter knopparnas öpp-

nande under årsledernas tidigare tillväxt.
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Gråbarrsjukans svamp är sålunda en parasit, som angriper de friska

lefvande barren och tager sin näring från dessa. De yttre symtomen
framträda emellertid icke i någon större omfattning förr än under senare

delen af sommaren, i slutet af augusti eller början af september, och

så småningom antaga barren det karaktäristiska gråaktiga utseende, som
ofvan beskrifvits. Affärgningen blir allt kraftigare under hösten och den

därpå följande vintern, och de sjuka träden falla därför särdeles lätt i

ögonen under våren följande år efter infektionen. Som redan förut

nämnts, återstår understundom på ett angripet barr ett basalt, längre

eller kortare, lefvande parti med skarp begränsning mot den öfre angripna

barrdelen (jfr fig. 5). Denna omständighet lämnar en förklaring på svampens

tillväxtsätt inom barret. Det är tydligt, att infektionen utgår från barrets

spets, och att svampens mycel därifrån utbreder sig allt längre mot
basen. Detta framträngande har upphört vid tiden för apotheciernas

anläggning— början därtill kan skönjas på vintern i december— och det

beror sålunda på svampens växtkraft, huru långt den vid den tidpunk-

ten kunnat arbeta sig ned i barret. I vissa fall har denna varit så

stark, att äfven den inom slidan inneslutna delen är angripen; till skottens

bark öfverträder mycelet emellertid icke.

Barrens begynnande färgförändring är ett tecken på väfnadernas afdö-

ende. I och därmed inträder svampen i en ny fas af sitt Hf, från att förut

hafva fört en parasitisk tillvaro öfvergår den nu till att lefva som saprofyt.

Det är sålunda det döda barret, som får lämna den näring som er-

fordras för de fruktifikativa delarnas anläggning. Härutinnan visar grå-

barrsjukans svamp öfverensstämmelse med en stor mängd andra sjuk-

domsalstrande svampar, hvilka så småningom åstadkomma den angripna

växtdelens död.

För att lättare förstå svampens växtsätt inom barren och andra

därmed förknippade frågor torde det vara lämpligt att först i korthet

redogöra för barrens anatomiska konstruktion. Deras viktigaste mekaniska

element utgöras af epidermisväfnaden och det omedelbart under denna

liggande cellskiktet, den s. k. hypodermis. Dessa väfnader bildas af

långsträckta celler med sekundärt mycket starkt förtjockade och förvedade

väggar och omgifva barrets inre mjukare delar likt en mantel, som

endast afbrytes af de i längsrader anordnade klyföppningarna. Det inom

denna mekaniska mantel förekommande assimilationsparenkymet visar

en egendomlig och i allmänhet mycket regelbunden cellanordning. Cellerna

äro nämligen sammanfogade till diafragmaartade skifvor, som på be-

stämda mellanrum äro infogade mellan barrets centralcylinder och hypo-

dermis, vinkelrätt mot barrets längdaxel. Mellan dessa cellskifvor förekomma
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sålunda lufttyllda håligheter, och själfva äro de äfven genomsatta af hål,

så att de många efter hvarandra liggande större luftrummen i barren stå

i direkt förbindelse med hvarandra. I detta assimilationsparenkym och

i omedelbar anslutning till hypodermis förlöpa de långa hartskanalerna,

hvilka likaledes omgifvas af ett skikt starkt förtjockade celler. Assimi-

lationsparenkymet fäster sig inåt på centralcylinderns yttersta väfnads-

skikt, som utgöres af relativt stora celler, hvilkas funktion det är att till

skottet transportera de näringsämnen, som i bladet beredas. Inom denna

mantel finner man tvenne ogrenade och genom barret i hela dess längd

förlöpande kärlsträngar med en mot öfre sidan vänd veddel och en

undre bastdel, åtskilda af en smal kambiumzon. Veddelen är genom

smala, af ett cellskikt bestående märgstrålar uppdelad i ett mindre

antal skilda afdelningar. De båda kärlsträngarna sammanhållas af ett

parti starkt förtjockade celler, hvilka åt båda sidor utbreda sig i omedel-

bar anslutning till kärlsträngarnas bastdelar. Den återstående delen af

centralcylindern upptages af en mäktig s. k. transfusionsväfnad, som

omedelbart ansluter sig till ytterkanten af kärlsträngarnas veddelar. Denna

väfnad består af korta, tunnväggiga och med talrika ringporer försedda

celler, hvilka ha den uppgiften att ombesörja en allmän och liktidig

vattentillförsel i bladets skilda delar. — Äfven inom kärlsträngarnas

veddelar finnas enstaka hartskanaler, dock betydligt mindre än de, som

förlöpa i assimilationsparenkymet och utan särskilda mekaniska skidor.

Tidigare stadier af mycelets angrepp af barrens cellväfnad har jag

ej varit i tillfälle att undersöka. Jag har sålunda endast genom gransk-

ning af äldre barr, i hvilka mycelet redan upphört med sitt nedträng-

ande, kunnat draga några slutsatser i berörda afseende.

Granskar man under mikroskopet ett längdsnitt af ett infekteradt

barr, så kan man genast göra den iakttagelsen, att svampen icke före-

kommer inom bladets centralcylinder utan uteslutande är begränsad till

assimilationsparenkymets område. Om mycelet lefver inom cellerna eller

i håligheterna mellan dessa visade sig rätt besvärligt att afgöra. Till

en början tog jag för gifvet, att de diafragmaartade cellskifvorna genom

svampens angrepp utsögos och tillplattades fÖr att till slut omvandlas till

de oregelbundna, brunaktigt färgade, tunna balkar, som^ gå utspända mellan

hypodermis och bladets centralc}']inder (jfr fig. 2). Genom att studera

själfva öfvergångsområdet mellan den angripna barrdelen och det basala

lefvande partiet fann jag emellertid, att denna tolkning icke var tillfreds-

ställande. Det förhåller sig nämligen så, att mycelet vid sitt fram-

trängande icke når ända ned till de ännu lefvande cellerna. Mellan

dessa och det af svampen upptagna partiet finnes inskjuten en zon, som

visserligen består af döda och i degeneration stadda celler och cellpro-
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dukter, men som dock icke innehåller spår af svamphyfer. Genom en

närmare undersökning af detta öfvergångsområde kan man bilda sig en

uppfattning om det sätt, på hvilket cellerna genom svampens inverkan

omvandlas. Cellerna svälla i sin helhet upp, speciellt deras väggar, och

de ursprungligen ganska vida luftrummen mellan dem inskränkas sålunda

högst väsentligt och utfyllas till slut af en brunaktig, ogenomskinlig

massa, sannolikt en omvandlingsprodukt af cellernas väggar. Cellernas

innehåll absorberas så småningom helt och hållet, och hvad som åter-

står af väfnaden är sålunda endast de partier af cellväggarna, som gränsat

till luftrummen, och som nu äro tätt hopkittade till de smala, oregel-

bundet förlöpande tvärbalkar, som ofvan omnämnts.

Huruvida svampen vid något tilltälle under sin utveckling angriper

de lefvande cellerna genom särskilda haustorier, har jag icke på det

undersökta materialet kunnat afgöra. Det synes mig dock, som om detta

icke skulle vara fallet, och säkerligen är det icke heller så på mera

framskridna stadier. Därpå pekar förekomsten af den afdöende hyfifria

zon, som uppträder mellan det af svampen inkräktade området och det

ännu lefvande partiet. Härför talar äfven den anmärkningsvärda om-

ständigheten, att svampen visar sig vara lika fördärfbringande för central-

cylinderns samtliga väfnader, dit mycelet likväl aldrig når, som för assi-

milationsparenkymet själft. Dess lefvande element dödas, de meka-

niskt utbildade partierna — såväl kärlsträngarnas veddelar, som den

stora, af mekaniska celler bildade balken mellan kärlsträngarna — upp-

mjukas och hoptryckas, så att centralcylindern till slut förlorar nära

nog hälften af sin ursprungliga bredd. Efter allt att döma åstad-

kommer sålunda svampen väfnadernas afdöende genom afsöndrande

af ett speciellt enzym, hvilket liksom sändes före ned genom barret för

beredande af den jordmån, hvilken sedermera af svampen skall tagas i

besittning. Af det nu anförda framgår, att frågan, huruvida svampens

hyfer växa inträ- eller intercellulärt, blir af underordnad vikt. Dock

torde större delen af de håligheter i de döda barren, där hyferna

anträffas, utgöras af de forna cellernas söndersprängda och onaturligt

utvidgade lumina.

I detta sammanhang torde det vara lämpligt att i korthet beröra

ett i anatomiskt hänseende ganska egendomligt omvandlingsförlopp af

kärlsträngsväfnaden i sådana infekterade barr, hvilkas basala parti läm-

nats oberördt af svampangreppet. Denna ombildning försiggår visserli-

gen i en del af barret, som ligger utom räckhåll för svampen, men torde

i alla händelser få tolkas såsom en indirekt följd af dess förstörande

inflytande. Då svampen icke fördärfvar barret helt och hållet, utan läm-

nar ett längre eller kortare parti af dess basala del orördt (jfr fig. 5),
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afstannar icke näringstillförseln till barret från den gren, på hvilken

barret sitter. Näringstransporten måste emellertid upphöra, där den

döda delen af centralcylindern tar vid;

till det af svampen behärskade områ-

det af barret kommer den icke. Detta

har till följd, att en massa närings-

ämnen bli anhopade mot spetsen af

barrets lefvande basala del. De här

befintliga väfnaderna i centralcylindern

bli öfvernärda, och det är denna Ay-

pertrofi, som är orsaken till de sekun-

dära anatomiska förändringar, hvilka i

det följande beskrifvas.

Som redan nämnts utmärkas kärl-

strängarna i tallbarren däraf, att de

icke äro slutna, d. v. s. mellan deras

ved- och bastdel finnes inskjutet ett Ir»».

kambium. Detta kambium bildar nor- j,'*:',r^

malt för hvarje år nya kärlsträngsele- '

~
'

*

ment, dock så att den hufvudsakliga

nybildningen försiggår åt bastdelen

till. Genom näringsämnenas anho-

pande såsom ofvan angifvitS föranle-
^''^•~- Längdsnut genom den klubblikt an-

, ,, . , 1 , . .,1 svällda, hypertrofierade kärlsträngsdelen i

des emellertid kambiet till en steg- .. • . ^ ,-^ i
'^

^ ett angripet barr. — Omkr. —.

rad sjuklig verksamhet. Det uppstår Längsschnitt durch den keulenanig erweiterten,

y n- 1IJ 1 • u i.J 1
•! hypertrofierten Gefässbiindelteil.

en linig celldelning, bastdelen ansval-

ler sålunda betydligt i volym, och dess celler f}-llas af assimilater. Det

är emellertid icke blott det normala kambiet, som inträder i stegrad

verksamhet, äfven de celler, hvilka närmast omgifva veddelen upptill,

börja dela sig. I dessa nybildas nämligen en kambiezon, som ansluter

sig till den förutbefintliga (fig. 3), och på detta sätt blir kärlsträngens veddel

omgifven af en kambiemantel, hvilken endast är afbruten på det ställe,

där den s. k. transfusionsväfnaden direkt ansluter sig till densamma.

Slutligen uppstå äfven sekundära delningar i märgstrålarnas celler,

hvilket resulterar i ett söndersprängande af veddelens element. Alla

genom dessa sjukliga delningsprocesser uppkomna celler ansvälla abnormt

och fylla sig med näringsämnen. Kärlsträngsändan omvandlas sålunda

till en i längdsnitt aflångt klubbformad bildning, hvilken sväller ut till

centralcylinderns bredd och därvid fullständigt pressar samman dess

öfriga väfnadselement (fig. 2). Uppåt afsmalnar denna bildning med en

fin spets i den ofvanför fortsättande, döda delen af kärlsträngen.

Ur Statens .Skogsförsöksanstalts samlingar.

Förf. foto.
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Granskar man själfva mycelet närmare så finner man, att detsamma

är särdeles rikt förgrenadt och sammansatt af oregelbundet formade

celler. Det är sålunda ingalunda osepteradt eller försedt med få skilje-

väggar, som ROSTRUP an-

gifvit, utan tvärt om ut-

rustadt med talrika, ofta

tätt ställda tvärväggar. De
enskilda cellerna äro be-

tydligt växlande i tjocklek

och längd — vanligen äro

de 0,009, nien kunna nå

ända till 0,018 mm., i se-

nare fallet äro de dock

oftast korta och ansvällda.

Deras plasmatiska be-

ståndsdel har en fint för-

delad trådigt-nätlik struktur

och innehåller ett stort

antal ytterligt små kärnor

samt en del större klara

rundade droppar, som san-

nolikt utgöras af oljeartade

assimilationsprodukter.

Utom nu omtalade hy-

fer finner man vid en viss

tidpunkt ännu ett slag

dylika af betydligt finare

dimensioner. Dessa uppnå nämligen oftast blott 0,0015-—0.00;, mm:s bredd

och innehålla en mycket tät och finkornig plasma. De förekomma till största

delen i omedelbar närhet till barrets hopsjunkna centralcylinder, hvarestde

under spiralformig vridning om hvarandra nysta ihop sig till täta boUformiga

klumpar. På ett längdsnitt af barret förete dessa en mycket regelbund en an-

ordning, i det att de ligga ordnade i en oafbruten rad på ömse sidor om kärl-

strängen, inbördes åtskilda genom de ofvan omnämnda, brunaktiga balkarna.

Ehuru jag användt mycket starka förstoringar, har det icke lyckats mig

att vinna någon inblick i sättet för dessa bildningars uppkomst eller

deras inre organisation, då materialets utomordentliga litenhet och hyfernas

tätkorniga innehåll äro synnerligen hinderliga för en detaljerad under-

sökning. Att det emellertid är bildningar med en alldeles specifik uppgift,

som här föreligga, är tydligt. Skulle man våga en tolkning af deras funk-

tion, synes det mig, som om man blott hade att välja mellan tvenne

Fig. 3. Tvärsnitt af den hypertrofierade kärlsträngsdelen.

a ved, b bast, c transfusionsväfnad, d hoptryckta och upp-

mjukade mekaniska celler, e nybildadt kambium. ^.

Querschnitt eines hypertofierten Gefässbiindeltejls. a Hadrom, b

Leptom, c Transfusionsgewebe, d zusamraengedriicktes und weich-
gemachtes Stereom, e neugebildetes Kambium.
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möjligheter: de äro antingen af haustoriell natur, eller ock äro desvam-

pens generationsorgan. I betraktande af det sätt, på hvilken svampen

dödar barrets väfnader, och för hvilket jag i det närmast föregående

redogjort, torde det första alternativet icke hafva stora skäl för sig. Man
skulle möjligen af den omständigheten, att de ifrågavarande hyfbollarna

ligga i direkt kontakt med centralcylindern, vilja sluta till, att de upp-

samlade näring för mycelet från denna: häremot talar dock det förhål-

landet, att de endast uppträda under en viss tidsperiod, och att central-

cylinderns alla väfnadselement inom området för den infekterade barr-

delen vid denna tid äro döda. Däremot har man som bekant hos andra

svampformer exempel på spiralformigt vridna generativa hyfer, och

det torde därför vara mycket sannolikt, att de här åsyftade hyfsamling-

arna äro af generativ natur. Deras fördelning genom barrets hela längd

torde ock kunna ställas i samband med de sedermera äfvenledes utefter

barrets hela längd uppträdande apothecierna. Efter allt att döma är det

tVån dessa bildningar, som de ascogena hyferna växa upp och in i det

ofvanför anlagda parafysskiktet.

Som förut nämnts kunna anlagen till de blifvande apothecierna skön-

jas redan i december. Man ser dä, huru det här och hvar omedelbart

under hypodermis uppstår täta samlingar af hyfer; dessa uppdela sig

i talrika små, isodiametriska celler, hvilka till slut bli sä tätt packade,

att hela hyfsamlingen får ett pseudoparenkymatiskt utseende. Genom till-

växt i tjocklek tvingar denna hyfväfnad barrets mekaniska ytväfnad att

aflösa sig från underliggande väfnadsrester, och det är i den sålunda

uppkomna längdspringan, som apotheciet når sin senare utveckling.

Den pseudoparenkymatiska hyfväfnaden tilltar betydligt i tjocklek

och utvecklar sig sålunda allt mera mot barrets inre. Till slut uppstår

det i densamma en springformig öppning. Hela hyfmassan är då delad

i ett öfre, tunnare skikt, som är fastvuxet vid hypodermis och bil-

dar liksom ett tak öfver det undre, betydligt mäktigare. I dettas celler

inlagras så småningom stora mängder olja i droppform, hvilket gör, att

väfnaden får en svagt gulaktig färg. Ifrån denna väfnad utväxa snart

vinkelrätt mot ytan tätt ställda kortcelliga parafyser. Deras utveck-

ling fortskrider ganska långsamt under hela förvintern. Detta är början

till det h\-menialskikt, i hvilket sedermera sporsäckar skola uppträda.

För att afgöra, huru fort det nu skildrade utvecklingsförloppet fort-

skrider, har jag undersökt material, som för hvar tionde dag tillställts

Försöksanstalten från Ombergs kronopark genom jägm. J. Dahlgrex.

Apothecieutvecklingen är under en längre tid uteslutande inriktad pä

parafysskiktets utbildande. Första uppträdandet af sporsäckar fann jag
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på det prof, som insamlades å Omberg den 22 februari 19 10. Apothecie-

anlagen voro då utvändigt tydligt framträdande som längre eller kor-

tare, föga upphöjda och svagt brunglänsande åsar, en del intill centi-

meterlånga. De få sporsäckar, som kunde anträffas, voro ännu små och

visade icke tecken till sporbildning. På samma utvecklingsstadium kan

man säga, att svampen hållit sig hela våren ända till in i maj.

Att utvecklingen gått så

långsamt torde kunna sättas i

samband med innevarande vårs

särdeles torra väderlek. Härpå

tyder resultatet af ett försök,

som anställdes med material

från Omberg, hit anländt i slutet

af mars månad. Äfven å detta

prof voro sporsäckar mycket

sparsamma. Den 26 mars in-

lades några mindre kvistar i en

glasbägare, som väl öfvertäck-

tes, och på hvars botten hade

hällts en mindre kvantitet vat-

ten. Luften i bägaren blef häri-

genom fuktighetsmättad, och

detta förhållande visade sig hafva

en så gynnsam inverkan pä

svampens utveckling, att apothe-

cierna, ehuru fortfarande oöpp-

nade, efter en månads kultur

voro alldeles fullsatta med fullmogna sporsäckar. En samtidig un-

dersökning af material ute från naturen visade svampen på ungefär

samma ståndpunkt, som den intagit hela våren, d. v. s. ett och annat

sporsäcksanlag kunde med någon ansträngning uppletas. Denna starkt

framträdande skillnad i utveckling är af ett visst intresse. Man torde

däraf kunna sluta, att en torr vår och försommar äro ett af de mest

verksamma medlen för sjukdomens hejdande. Därigenom kan uppen-

barligen svampens sporbildning fördröjas så väsentligt, att en stor del

träd bör ha hunnit förbi den kritiska perioden, då barren äro lättast

mottagliga för smitta, när till slut sporspridningen börjar i större skala.

De unga sporsäckarna äro klubbformade med afrundad spets och

innehålla en kornig, af klotrunda olikstora vakuoler utfylld plasma. Som
fullt utvuxna nå de en längd, varierande mellan 0,095 och 0,130 mm. och

en bredd under toppen, växlande mellan 0,015 och 0,018 mm. (fig. 4, a). Vid

Fig. 4. Hypodermella sulcigena.

Sporsäck ia) och sporer ib— d). —
Ascus {a) und Sporen {b—r/).
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sin bas äro de försedda med ett mycket kort och smalt, nedtill oregelbun-

det ansvälldt skaft, på midten äro de ofta något insvängda. Spetsen,

där cellväggen visar en större tjocklek, är aftrubbadt spetsad. Samtliga

af mig undersökta sporsäckar ha innehållit 8 stycken encelliga, klubbfor-

made eller tärliknande sporer (fig. 4, b—d) af en längd, som växlar mellan

0,044 och 0,058 mm. och en genomsnittstjocklek i öfre ändan af 0,000 mm.
Sporerna äro till en början fyllda af en rad stora olikformade vakuoler;

då de äro färdiga att spridas, är deras innehåll mer eller mindre lik-

formigt tinkornigt. De äro redan i sporsäckarna omgifna af en starkt

ljusbrytande membran, hvilken i beröring med vatten sväller upp till ett

tjockt geléartadt klibbigt hölje, som torde vara af betydelse för deras

vidfästning vid spridningen.

De jänmsmala, af enkla och fina cellrader bildade parafyserna nå

ett kort stycke ofvan sporsäckarna. Deras bredd öfverstiger icke myc-

ket 0,0015 mn^- I allmänhet äro de enkla och ogrenade, understundom

dock vid sin bas 2— 3-grenade. Cellerna äro mycket plasmafattiga och

ofärgade; den hufvudsakliga plasman är vidhäftad tvärväggarna. I

spetsen äro parafyserna raka och ej hakformigt böjda, hvilket är fallet

hos närstående arter.

Apothecierna anläggas i allmänhet under de med hvarandra parallellt

förlöpande och nedsänkta strimmor, i hvilka klyföppningsraderna äro att

finna (fig. 5). Häraf har också svampen fått sitt artnamn {sulcigenus = upp-

stående eller bildad i fåror). De bli sålunda alltid smala, linieformade. An-

lagen äro ofta korta och flera i rad men kunna under utvecklingen flyta

samman till ett eller några få af betydlig längd — mer än 2 cm. —
med en gemensam springformig öppning. Afven kunna apothecier i

intill hvarandra gränsande fåror understundom förenas med sina ändar,

hvarigenom det slutliga apotheciet får ett något buktadt, slingrande för-

lopp. Mången gång sammanbindes på detta sätt flertalet apothecier å

samma barr nätlikt med hvarandra. Apothecierna äro mogna och börja

brista upp under förra hälften af juni månad; de ha då en mörkbrun,

något i violett stötande färg. De öppna sig emellertid blott i fuktig

väderlek, i torr luft äro de båda läppformiga kanterna tätt hopslutna.

Det är sålunda endast i fuktigt väder, som sporspridningen kan äga rum.

Det torde här kunna vara på sin plats att med några ord beröra

de »talrige brune Prikker og enkelte afstikkende begsorte Pletter og breda

Band», hvilka ROSTRUP i sin beskrifning bl. a. angifvit såsom särdeles

karaktäristiska yttre kännetecken pä angrepp af denna svamp. Sådana

till form och storlek mycket växlande fläckar finnas visserligen rätt ofta

men saknas understundom helt och hållet, hvadan barren i det senare

fallet äro enfärgadt gråaktiga. Redan denna omständighet tyder ju på
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att de icke kunna vara af någon större betydelse, och en närmare un-

dersökning visar ock detta tillfullo. En granskning under mikroskopet

ger vid handen, att den svarta färgen härrör från en mörkfärgning af

cellväggarna i såväl epidermis

som underliggande mekaniska

cellskikt, understundom bli äfven

de trånga cellrummen helt och

hållet utfyllda af en svartbrun,

ogenomskinlig massa. Dessa

omvandlingsprocessers natur har

jag ej sökt utreda, då deras

uppträdande ej synes vara spe-

ciellt förorsakadt afifrågavarande

svamp; fullkomligt likartade fläc-

kar återfinnas nämligen pä barr,

som genom andra orsaker ska-

dats eller dödats.

De infekterade barren hafva

i allmänhet fullständigt affallit

vid den tidpunkt, då de yttre

symtomen för ett eventuellt

nytt angrepp å årsskottets barr

börja visa sig.

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Förf. foto.

Fig 5. Barr med mogna apotbecier. -.

Nadein mit reifen Apothecien. Som bekant äger en stor del

af de lägre ascomyceterna utom

sina apothecier äfven ett annat slag rent vegetativa förökningsorgan, s. k.

pyknider. Dessa oftast med en fin mynning försedda, mer eller mindre flask-

formade bildningar afsnöra från sin insida mängder af vanligen mycket små

konidier. Något pyknidstadium af gråbarrsjukans svamp beskref emellertid

ROSTRUP icke, hvarken i sitt första mera utförliga meddelande (I, sid. 284)

eller senare i sin Plantepatologi. Det var därför i viss mån öfverraskande

att finna, att Alb. Nilsson (I, sid. 67) i sin 1893 gifna framställning öfver

gråbarrsjukan i Nerike äfven talar om svampens pyknidstadium, dock

utan att betona detta som något förut okändt. Det är tydligt, att Alb.

Nilsson icke anträffat svampens apotheciestadium. Han beskrifver så-

lunda blott de yttre symtomen och fortsätter sedan: »På en del barr

finnas äfven små svarta knölar, hvilka genombrutit öfverhuden. Dessa

bilda ett slags förökningsorgan, kallade pyknider, och bilda i sitt inre
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genom cellafsnöring 3—4-celliga sporer, hvilka, då barren en tid legat

i vatten framqvälla genom p\-knidets spets.»

I den redogörelse för svampen, som återtinnes i skogdirektörens

»Inberetning om det norske Skogvsesen för Kalenderaaret 1905», med-

delad af den norske statsentomologen SCHOYEX (I, sid. 127), beröres

också ett pyknid, hvilket otvifvelaktigt är detsamma, som Alb. NiLSSOX

iakttagit. ScHOVEX skrifver härom: »Under besoget — vid Myklebu-

stad pr. Sandnes — var der vistnok heller ikke paa naalene nogen slags

frugtlegemer at finde; men paa de hjembragte prover lykkedes det mig

ogsaa her at faa frem Pyknider, indeholdende de for nsevnte sop karak-

teristiske smaa, elliptiske og ialmindelighet trerummede (sjeldenere fire-

rummede) Konidier (se fig. 3. d.). Först senere fremkommer de smalt

linjeformige og sorte, kulagtige sporehuse . . . » Schovex tar således

för gifvet, att det omskrifna pyknidet hörde samman med gråbarrsju-

kans svamp kanske på grund af de uppgifter Alb. Nilssox lämnat)

utan att göra klart för sig. att denna samhörighet i själfva verket ännu

på intet sätt var vetenskapligt fastslagen.

Äfven om sålunda ett genetiskt samband mellan de båda svamp-

formerna icke låtit sig påvisa, synas de dock stå i ett visst beroende

af hvarandra. Ty vid kultur af med gråbarrsjuka behäftade barr får

man alltid fram det otVan beskrifna pyknidet. Så har intränat vid

alla de kulturförsök, som jag anordnat. Som exempel kan anföras

följande försök. Från Sandviks kronopark insändes till Försöksanstalten

i december igog flera prof af tallar, som voro starkt infekterade. På

barren kunde skönjas de första anlagen till apothecier. För att erfara

om dessas utveckling genom kultur i fuktig luft kunde påskyndas ned-

lades i januari detta år — kvistarna voro då torra — några årsskott

med i det närmaste intill 100 % angripna barr i ett slutet glaskärl, hvars

botten belades med ett fuktadt filtrerpapper. Barren blefvo snart mjuka

och apothecieanlagen svällde upp. Deras utveckUng förlöpte emellertid

onormalt, ty de sprucko sönder och blottade det framkvällande parafys-

skiktet. Så småningom resorberades detta helt och hållet. I stället bör-

jade här och hvar på barren visa sig små koniska upphöjningar af epider-

mis: efter någon tid bröto dessa igenom med en mycket fin, porformad

mynning, genom hvilken utpressades en sotsvart massa, som lik en halfklot-

formad kalott täckte öfver den fina mynningen (fig. 6). En mikroskopisk

granskning af den utpressade massan visade, att densamma uteslutande ut-

gjordes af hoppackade konidier (fig. 7, a). Dessa voro aflångt elliptiska,

mot båda ändar tillspetsade, till färgen mörkbruna, samt i regel 3ceUiga

(äfven 4- och 2-celliga former förekomma, däraf oftare de förstnämnda).

Deras längd växlar mellan 0,011 och 0,015 mm., och bredden är i all-
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Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar Förf. foto.

Fig. 6. Snitt genom pyknid (Hendersonia acicola Tubeuf).

Den svarta massan utgöres uteslutande af konidier. — omkr. j.

Schnitt durch eine Pyknide {Hendersonia acicola Tubeuf).

mänhet 0,004—0,005 mm. Dessa konidier afsnöras direkt från den hyf-

väfnad, som bildar det flaskformade pyknidets innervägg, och äro så-

lunda oskaftade. Konidiealstringen är särdeles liflig; aflägsnar man
exempelvis ena dagen den hoppackade massan, som täcker öfver pyk-

nidets mynning, finner man ofta redan följande dag, att en lika stor

kvantitet konidier ånyo utpressats.

Pyknidbildningen blef vid det ifrågavarande försöket särdeles riklig;

efter en månads kultur voro så godt som samtliga barr fullsatta med
pyknider. — Som re-

dan nämnts blef re-

sultatet alltid det-

samma vid alla de

kulturförsök som gjor-

des, oberoende af

hvarifrån de infekte-

rade barren härstam-

made. En gransk-

ning af från Omberg
insändt material gaf

vid handen, att pyk-

nidet äfven kan utbildas ute i naturen och sålunda icke endast fram-

tvingas vid kultur under speciella yttre betingelser.

För att afgöra det eventuella sambandet mellan detta pyknid och

gråbarrsjukans svamp erfordras naturligtvis infektionsförsök, hvarvid så-

som afgörande finge anses, om man t. ex. å ett mycel, erhållet genom

sådd af sporer, kunde konstatera uppkomsten af det ifrågavarande pyk-

nidet eller omvändt. Kulturer af sporer från svampformer inom den

grupp, till hvilken gråbarrsjukans svamp hör, ha enligt LiNDAU (I, sid.

266) alltid stött på stora svårigheter och ha ej gifvit några positiva re-

sultat. De af pyknidet bildade konidierna gro emellertid särdeles lätt,

såväl i vanligt vatten som på olika näringssubstrat (fig. 7, b). Det ut-

vecklade mycelet är särdeles rikgrenigt och septeradt; äldre hyfdelar

förtjocka något sina väggar och färga dem svartgräa med en dragning i

grönt. Några förökningsorgan har det emellertid icke lyckats mig att

erhålla på dessa konidiemycel.

Jag hade tänkt, att en jämförelse mellan de båda svampformer-

nas mycel i ett och samma barr skulle kunna gifva någon ledning för

bedömandet af deras inbördes förhållande till hvarandra. Däraf blef

emellertid intet; det mycel, som dessa barr innehöllo, var endast af

ett slag och afvek ganska mycket från det ursprungliga, apothecie-

bildande. Det hade betydligt finare hyfer med delvis brunaktigt fär-
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gade väggar, hvilka äfven i sin anordning inom barret gjorde ett främ-

mande intrj^ck. Pyknidmycelet hade fullständigt utträngt och ersatt

det apotheciebildande mycelet. Hur denna sak skall förklaras synes mig

osäkert. Otänkbart är det väl icke alldeles, att de olika fruktifikations-

stadierna af samma svamp ha olika mycelformer. Om å andra sidan de

båda svamp formerna icke skulle ha något med hvarandra att skaffa, så borde

det väl minst sagdt förefalla egendomligt, att det omnämnda pyknidet

alltid tyckes uppträda som en följeslagare till gråbarrsjukans svamp.

Speciellt intresse tilldrar sig denna fråga genom den af MCXCII och

TUBEUF (I, sid. 39) nyligen publi-

cerade undersökningen (ännu ej

afslutad) öfver en ny barrsjukdom

hos tallen i Tyskland. Denna

sjukdom synes under sommaren

1909 ha tilldragit sig allmän upp-

märksamhet och uppträdt på de Fig- "• Konidier af Hendersonia acicola Tubeuf,

mest olika platser inom landet. " "^^^ °^°g"^' * '
^'^"'"g ^^'^'

Z.
''"''''

T-^ .. , r-. r r- 1 1
odling i plommondekokt. —

.

De nämnda författarna förklara ,- . ,. „ , . , t\^ aKonidien von Hendersonia acicola, a reif, b keimend.

sjukdomens orsak vara att söka i

en svamp, en pyknidform, tillhörande gruppen Fjmgi iinperfecti och

släktet Hendersonia. Arten var icke förut känd och beskrefs därföre

af Tubeuf som H. acicola. Den mera detaljerade beskrifning på

detta pyknid, som sedermera lämnas, passar särdeles väl in på den

ofvan skildrade pyknidform, hvilken uppträder som en följeslagare till

gråbarrsjukan hos oss. Då dessutom de yttre symtomen för den tyska

tallsjukdomen syntes i väsentlig mån likartade, ansåg jag det vara

af intresse att kunna företaga en jämförelse mellan svenskt och tyskt

material.

Genom prof. TuBEUFS välvilliga tillmötesgående erhöll också Försöks-

anstalten prof på 2l{ Hendersonia infekterade tallgrenar, insamlade af Forst-

direktor \V. Emels vid Flensburg i augusti 1909. Det visade sig, att

de tyska barren voro angripna på fullkomligt samma sätt som svenska

med gråbarrsjuka behäftade, och mycelet syntes också vara fullständigt

identiskt. På grund af det för året tidiga insamlingsdatum var knappt

att vänta, att fruktifikativa anlag skulle finnas på detta material, och

några sådana stodo ej heller att upptäcka. Jag företog mig emellertid

att hålla barren i fuktig luft och erhöll då efter någon tid det af Tu-

BEUF beskrifna pyknidet, h vilket visade sig till alla delar fullständigt

identiskt med den form, som jag ofvan beskrifvit från svenskt material.

Skall man af detta faktum våga sluta sig till, att det i grund och botten

är samma svamphärjning, som försiggår i såväl Tyskland som Sverige?
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Detta synes mig åtminstone möjligt. Jag vill särskildt framhålla, att det

material, med hvilket prof. Tubeuf och hans assistent dr. MiNCil arbetat,

och å hvilket de genom kultur erhållit det omskrifna pyknidet, efter allt

att döma varit så tidigt insamladt, att mycelets utvecklingsstadium

knappast kunnat gifva dem någon ledning för bedömande af svampens
natur. Detta i all synnerhet, som TUBEUF själf i inledningen till det

ofvan citerade arbetet framhåller, att han icke har någon närmare känne-

dom om de med en infektion af Hypoderma sulcigena förknippade före-

teelserna. Denna svamp synes för öfrigt ha varit så godt som okänd för

såväl mykologer som forstbotanister utom de nordiska länderna.

2. Svampens systematiska ställning.

Som redan nämnts, lämnade Rostrup (I, sid. 284) för första gången

mera utförliga uppgifter om den svamp, som framkallade gråbarrsjukan

hos tallen. Han benämnde densamma Hypodej-nia sulcigenum och identi-

fierade den därvid med en af LiXK (I, sid. 89) mycket ofullständigt be-

skrifven svamp, Hypodermiiim sulcigenum, som det vill synas hufvud-

sakligen af det skälet, att han önskade undvika införandet af ett nytt

namn i litteraturen. Genom undersökning af svampens fruktifikativa

organ ansåg sig RoSTRUP böra hänföra densamma till släktet Hypo-

derma.

Att han emellertid sedermera drog i tvifvelsmål riktigheten af denna

identifiering framgår af den behandling han lät svampen få i sin senare

utkomna Plantepatologi (Rostrup II, sid. 517). Han betonar här

särskildt, att det måste anses såsom ytterst osäkert, att de ifrågavarande

båda formerna ha något med hvarandra att skaffa. Läser man den af

LiNK gifna beskrifningen, så framstår också genast det berättigade i

denna uppfattning; i själfva verket torde den enda obestridliga likheten

dem emellan bestå däri, att båda angripa tallens barr. Under sådana

förhållanden är det tydligt, att LiNK ingalunda kan anföras som auktor

till den af RoSTRUP ingående beskrifna Hypoderma sulcigenum, hvilket

likväl en del författare hålla före; det är endast Rostrup, som den äran

bör tillkomma.

Jag öfvergär härmed till en närmare redogörelse för svampens syste-

matiska ställning.

Hypoderma sulcige7ium hör till hysteriaceernas grupp, hvilken i sig

innesluter en mångfald i flera hänseenden föga kända svampformer.

Gruppen erhöll sin första, mera utförliga bearbetning af DUBY (I, sid. 15).

Af den framställning denna författare lämnade finner man, att uppfatt-
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ningen om de skilda släktenas och arternas inbördes förhållande då

ännu var mycket osäker. Oaktadt sina ingående studier vågade DUBY
icke framlägga ett definitivt system. Af den diskussion, som i inled-

ningen till detta arbete ägnas de olika karaktärernas värde för bestäm-

mande af en naturlig frändskap mellan släkten och arter framstår tyd-

ligt svårigheten att åstadkomma en naturlig gruppering af hithörande

svampformer. Allt fortfarande torde man sväfva i ganska stor ovisshet

om hvilka karaktärer, som tyda hän på ett verkligt genetiskt samband.

Man löper därför alltid den risken att vid systematiseringsförsöken få

in ett arteficiellt moment.

Senare tiders bearbetningar af den förevarande svampgruppen utgå

samtliga från DuBYS grundläggande arbete, och den indelning, som åter-

finnes hos Saccardo (I), Rehm (I) samt Engler & Praxtl (Lindau,

I) torde kunna anses motsvara de fordringar på en naturlig gruppering,

som man med vår nuvarande kännedom om alla dessa former har rätt

att uppställa. Många punkter äro emellertid ännu dunkla och föremål

för vidt skilda uppfattningar. Ett exempel härpå erbjuder bl. a. be-

gränsningen af de båda släktena Hypodertna och Lophoder.mium: arter,

som af en del författare föras till det förstnämnda släktet, räknas af

andra till det senare. Denna fråga har vunnit ytterligare i intresse

genom det af TuBEUF (I, sid. 4g) 1895 nyuppställda släktet Hypoder-

mella. Som det visat sig, att utredningen af Hypoderma sulcigemnns

systematiska ställning mycket nära sammanhänger med en utredning och

fixering af det inbördes förhållandet mellan ofvannämnda trenne svamp-

släkten, torde det vara lämpligt att här först lämna en kort öfversikt

af det sätt, hvarpå dessa af skilda författare blifvit beskrifna.

Gå vi till DuBY (I) finna vi, att diagnoserna på släktena Hypoderma

och LophodenniuJH egentligen blott i en enda punkt skilja sig från hvar-

andra, och det är beträfiande sporerna. Dessa senare angifvas hos Hypo-

derma (sid. 52) vara aflångt cylindriska eller cylindriska med aftrubbade ändar,

ofta böjda, ofärgade och encelliga eller 2—4-celliga. Hos Lophodermiuni (sid.

56) beskrifvas sporerna som trådformade med en rad af ytterst små drop-

par, icke olika de trådformade parafyserna. Äfven Saccardo (I,, sid.

791) låter sporerna utgöra det viktigaste särmärket mellan släktena. De

angifvas sålunda hos Hypode7'ma (sid. 784) vara staftbrmade, droppfyllda

eller flercelliga, ofärgade samt flera gånger kortare än sporsäcken, under

det att till släktet Lophodcnnuim (sid. 791) föras former med 8 tråd-

smala, droppfyllda, parallellt liggande ofärgade sporer af ungefär samma

längd som sporsäckarna. —- Man finner sålunda, att i dessa diagnoser

en ny karaktär vunnit beaktande för släktenas begränsning nämligen för-

hållandet mellan sporernas och sporsäckarnas längd.

Skogsvårds/brenin^ens Titiskri/t igio. Fackuppsatser. Q
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Denna karaktär tillmätes likaledes en viss betydelse af Rehm (I,

sid. 31), som dock endast använder densamma vid beskrifningen af släk-

tet Hypodenna. I den sid. 37 lämnade diagnosen för släktet Lophoder-

mium finner man icke någon uppgift om det relativa längdförhållandet

mellan sporer och sporsäckar. Hufvudskillnaden mellan släktena lägger

han det oaktadt på sporerna: Hypoderma har 8 färglösa, staf- eller spol-

formade sporer, som äro betydligt kortare än sporsäcken och till slut

blifva 2-celliga, Lophodermium äter 8 trådformade, parallellt liggande och

i-celliga sporer. Det nya i dessa diagnoser består alltså däri, att frågan

om sporernas cellighet kommer i förgrunden. Såsom en annan skilj-

aktighet framhålles äfven, att sporsäckarna hos det förstnämnda släktet

äro spolformade — klubblika med en oftast till ett smalt skaft afsmal-

nande bas, hos det senare däremot utdraget klubblika med en trubbadt

tillspetsad öfre ända.

I sin bearbetning af hysteriaceerna hos Engler & Prantl före-

träder LiNDAU (I) i hufvudsak samma uppfattning som Reiim vid karak-

täriserandet af de ifrågavarande släktena. Han har emellertid helt och

hållet sett bort från förhållandet mellan sporernas och sporsäckarnas

längd och låter Hypoderma utmärkas af spol- eller stafformade, ofärgade

och slutligen 2-ceniga sporer, Lophodermium åter af trådlika eller utdraget

klubblika, ofärgade och i-celliga sådana. I båda fallen uppgifvas spor-

säckarna vara försedda med 8 sporer.

Att i det senare släk-

tets diagnos inskjutits den

uppgiften, att sporerna af

ven kunna vara utdraget

klubblika, har tydligen for

anledts däråt, att tidigaie

författare icke tillräckligt

framhållit förekomsten af

denna sportyp inom släktet

Lophodermium.

I detta hänseende ar

det af TUBEUF nygrundade

släktet Hypodermella af sär-

skildt intresse, då det just

var denna klubb- eller tår-

liknande sporform, som ut-

gjorde en af släktets vikti-° .... Fig. 8. Hypodermella laricis 'riBKLK. a ung, 8-sporig

o sporsäck, Ä4-sporig sporsäck, c spor med slemhölje. ^.

Det var lyndet at en ,, junger S-sponger, (^ 4-sporiger Ascu«, c Spore mit Gallertmembran.
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ny parasitsvamp på barren af Larix europcBa, som föranledde honom
att uppställa detta släkte. Svampen bildade på barrens öfversida

spridda eller i en linie sammanflytande, glänsande svarta apothecier.

De rundade nästan skaftade sporsäckarna innehöUo 4 stycken tårfor-

made, ofärgade och encelliga sporer, betydligt kortare än sporsäcken och

omgifna af ett geléartadt hölje (fig. 8 b, c). Till detta nya släkte, hvars

hufvudkaraktärer voro 4-sporiga sporsäckar samt tårformade. med geléartad

membran försedda sporer, ansåg sig TlBEUF äfven böra föra Hypo-

dernia sidcigemim, hvilken ju enligt RoSTRUP äfvenledes utmärkte sig

genom just dessa egenskaper.

Detta arrangement ville emellertid Rdstkup ingalunda godkänna.

I sin Plantepatologi (sid. 518, anm.) attardar han släktet Hypodermella

med den blotta anmärkningen, att han icke kunde finna detsamma till-

räckligt väl grundadt, och upptar här fortfarande arten sulcigeniiin jämte

tvenne närstående under släktet Hypoderma.

Emellertid synes det mig, som om man efter hvad som i det före-

gående relaterats, icke kan taga detta för godt; detta släkte bör sålunda

endast omfatta former med 2-celliga sporer. Frånsedt denna karaktär

är den diagnos, som Rostrup (sid. 515) på samma ställe gifver öfver

släktet Hypoderma äfven i öfrigt på intet sätt öfverensstämmande med
hvad som härutinnan återfinnes hos tidigare författare. Den af honom
framhållna hufvudkaraktären — mer eller mindre långsträckt nålformade,

upptill tjockare, ofta spiralformadt böjda och med ett slemhölje omgifna
sporer — har aldrig förut varit omtalad och måste, så vidt jag kan se,

referera till något helt annat.

Den beskrifning på släktet Hypoderyna, som TlBEUF |II, sid. 247)
gifvit, är däremot i full öfverensstämmelse med den, som återfinnes hos

exempelvis Rehm eller Lixdau. I anslutning härtill ställer TuBEUF
den af RosTRUP (I, sid. 281) från Pinus strobus nybeskrifna Lophoder-

mium brachysponim till Hypoderma och såsom mig synes med full rätt.

Mindre klart förefaller det dock, huru han till detta släkte kan föra

äfven den af Bruxchorst (I, sid. 6) från Norge som Hypoderma pitiicola

beskrifna svampen på barr af vanHg tall \ Det torde därför vara lämp-

ligt att ägna äfven denna form en kortare granskning.

Läser man Bruxxhor.^ts beskrifning finner man, att den mycket
nära ansluter sig till den, som RosTRUP lämnat öfver Hypoderma sulci-

gemim utom i ett par punkter. Den förnämsta afvikelsen ligger däri. att

sporsäckarna icke innehålla 4 utan 8 sporer. Såsom en andra afvi-

kelse framhåller Bruxchor.st, att de becksvarta, oregelbundna tvärband.

^ Här uppföres i själfva verket äf\en Hypoderma suL-igeniim RoSTR., h>nlken dock i

rättelserna (sid. XII) öfverföres till släktet Hypodermella.
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som återfinnas på af Hypoderma sulcigemwi angripna barr, i regeln

saknas å af H. pinicola angripna, samt att den senares apothecier äro

svartvioletta till skillnad mot H. stilcigenums rent svarta. Om artens syste-

matiska värde anmärker ROSTRUP (II, sid. 518, anm.), att den näppeligen

torde vara något annat än en 8-sporig form af Hypoderma sulcigenum,

hvarför han också i denna punkt utvidgar sin en gång gifna artdiagnos.

Att detta äfven säkerligen var berättigadt styrkes i hög grad af följande.

Genom professor KOLPIN Ravns tillmötesgående erhöll Statens Skogs-

försöksanstalt 3 skilda prof på Hypoderma snlcigeniun, insamlade af

RoSTRUP på olika tider och ställen i Danmark. Af dessa utgjordes

två af infekterade barr af Piniis silvestris, det tredje innehöll angripna

barr af Pinus montana. Endast ett af de förstnämnda profven före-

tedde svampen på ett sådant utvecklingsstadium, att en undersökning

af sporer och sporsäckar möjliggjordes.

Denna undersökning lämnade i viss mån ett oväntadt resultat. Det

visade sig nämligen, att sporsäckarne samt och synnerligen innehöllo 8

sporer af i medeltal 0,036 mm:s längd — slemhöljet oberäknadt. För

att kontrollera denna iakttagelse undersökte jag apothecierna från en

hel del olika barr och kom alltid till samma resultat — mogna och

utvuxna sporsäckar, innehöllo undantagslöst 8 sporer.

Att de svarta fläckarna och banden på barren, i hvilka Brunchorst
äfvenledes sökt se en afvikelse, icke kunna vara af någon som helst

betydelse, framgår af det föregående.

Hvad slutligen själfva apothecierna beträffar, så äro dessa icke, som
redan förut framhållits, rent svarta, utan mörkbruna och violettskiftande,

och sådana voro de äfven å det Rostrupska materialet. Deras färg-

växling torde näppeligen kunna tillmätas någon afgörande betydelse som

artkaraktär.

I själfva verket har RoSTRUP sålunda haft i sin hand en 8-sporig

form af Hypoderma snlcigemim. Att denna är fullständigt identisk med
H. pinicola, därom synes mig icke det minsta tvifvel böra råda. Arten

pinicola Brunch. bör alltså som synonym utgå.

Bör nu Hypoderma sulcigenum Rostr. föras till släktet Hypodermella,

och hvilken ställning intager i så fall detsamma till släktet Lophodermium

?

Såsom detta sistnämnda släkte nu begränsas, omfattar det tvenne grup-

per, hvilka skulle kunna benämnas pinastri-grup^en och nervisequium-

gruppen. Den förstnämnda karaktäriseras af mycket långa, jämnsmala spo-

rer (fig. 9 c, d), som ligga tätt hopbuntade i ett paket och nå från sporsäckens

bas till dess spets. Hit höra L. pinastri, abietis, juniperiniim m. fl. Den

senare gruppen har sporer af växlande längd — dock i allmänhet tyd-

ligt kortare än sporsäckarna — med uppåt tydligt ansvälld spets. Spor-
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formen blir sålunda här mer eller mindre långsträckt klubblik (hg. 9 a, b).

Hit höra L. yicrvisequiiitn^ macrosporum (eventuellt flera», och det är uppen-

barligen här, som Hypoderma sukigenum har sina närmaste släktingar.

i . v^

Fig. 9. a mogen sporsäck af Hypodermella nenisequia. b af

H. macrospora, f af Lophodermmm pinastri. d mogen spor

af den sistnämnda. — —
^.

Keifer Ascus von Hypodermella nerviseqiiia, b von H. macrospora, c von

Lopkodermium pinastri. d reife Spoore das letztgenannten.

Det är väl sannolikt, att ROSTRUP haft blicken öppen för det nära

sambandet mellan de här till nerz'isrguzumgvuppen hänförda formerna,

och att detta varit anledningen till, att han i sin Plantepatologi velat

gifva dem en från öfriga Lophodermiuin-2sX.&x fristående ställning, ehuru

det sätt han härvid valde icke kan anses ha varit tillfredsställande. Ett

uppslag till frågans lösning synes mig emellertid vara gifvet af Tubelf

genom uppställandet af släktet Hypodermella. Då TuBEUF icke haft

tillfälle, att själf afgöra samhörigheten mellan Hypoderma sulcigeyium och

Hypodermella laricis, ansåg jag det vara af vikt att fa denna fråga defi-

nitivt afgjord. Genom välvilligt tillmötesgående af dr. H. Rehm, Miinchen

fick jag emottaga tvenne nummer af sistnämnda art, utdelade i hans
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berömda ascomycet-exsiccat. En undersökning af detta material ställde

frändskapen utom allt tvifvel. Öfverensstämmelsen mellan de båda

formerna var så mycket fullständigare, som det visade sig, att äf\'en

Hypodermella laricis uppträdde i en form med 8-sporiga sporsäckar

(fig. 8, a). Likheten mellan de båda arternas sporer är uppenbar; hos

H. laricis är dock motsättningen mellan spets och bas något större.

Af det nu anförda torde framgå lämpligheten af att bibehålla släktet

Hypodermella. Ur dess diagnos måste emellertid helt naturligt upp-

giften om 4-sporiga sporsäckar utgå. Den speciella släktkaraktären

kommer sålunda att ligga i de enceUiga mer eller mindre långsträckta,

tår- eller klubbliknande sporerna samt dessas kraftiga slemhölje. Som
en konsekvens af den föregående framställningen följer, att äfven nervise-

q?/ium-gruppens arter af sVåktetLop/ioäermiumhöra räknas tiW Hypodermella.

Tills vidare skulle jag sålunda till detta släkte vilja föra följande arter:

sulcigena ROSTR , laricis TuBEUF, nervisequia DC. samt macrospora

Hartig. Samtliga dessa karaktäriseras äfvenledes genom linjeformade,

till sin längd starkt växlande apothecier — i motsats till pinastri-gmp-

pens både till form och storlek väl begränsade — en egenskap, som

sålunda äfvenledes torde kunna inryckas i diagnosen för släktet Hypo-

dermella.
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Om sambandet mellan fröets beskaffenhet samt åter=

växtens mängd och fördelning vid gruppsådd.

Af Edv. Wibeck.

Behofvet af skogsfrö ökas för hvarje år och med den ökade han-

delsomsättningen synas fröpriserna i stort sedt vara stadda i stigande.

Då fröets verkliga värde uteslutande betingas af dess brukbarhet på

marken, måste en skarpare värdesättning af varan med hänsyn till denna

egenskap synas synnerligen önskvärd.

Hvarje praktiker vet, att ett utsäde på marken gifver långt färre

plantor än den på kontrollanstalten funna groningsprocenten angifver.

Oberförster Haack, som under flera år experimentellt studerat en del frå-

gor, som stå i samband med bruksvärdet hos tall- och granfrö \ anser

sig emellertid ha funnit, att ett visst, tydligtvis af yttre omständigheter

starkt påverkadt förhållande förefinnes mellans lifs- och //a«/procenten^

hos fröet. De viktigaste praktiska resultaten af dessa hans undersök-

ningar ha redan framlagts för svenskt publikum såväl i form af referat

i denna tidskrift"' som ock i Kungl. domänstyrelsens cirkulär den 29

juli 1909 angående sådd och förvaring af skogsfrö.

Det är närmast i anslutning till och såsom en komplettering af

Haacks studier öfver förhållandet mellan fröets grobarhet och dess värde

på fältet, som förf. dristat sig att offentliggöra följande, öfvervägande

teoretiska utredning, hvilken till väsentlig del legat färdig sedan år 1907,

men utan de af Haack meddelade siffrorna måhända tett sis alltför fri-

^ Haack. Untersuchungen iiber den Einfluss verschiedenen hoher Darrhitze auf das

Keimprozent des Kiefemsamens; Zeitschrift f. Först- u. Jagdwesen 1905, sid. 296. — t ber

die Keimung und Bewertung des Kiefemsamens nach Keimproben; samma tidskrift 1906,

sid. 441. — Verhältnis zwischen Keimprozent und praktischem Wert. ^Mehrjährige Aufbe-

vahrung ohne Verminderung des Keimprozents; samma tidskrift 1909, sid. 353.

- Lifsprocenten eller absoluta groningsprocenten är procenten lef\ande frön i ett uf

sade = den i en god groningsapparat funna groningsprocenten.

Plantproccnten eller allmänna markgroningsprocenten är procenten plantor af på tal-

tet utsådda frön.

* G. Sch. i Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1909, fackupplagan sid. 1S5 och 1910

fackuppl. sid. 139*.
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Stående från praktiken för att lämpa sig för offentligheten. F. n. kan

uppsatsen möjligtvis äfven såtillvida påräkna något intresse, som den

visar ett fall af sannolikhetskalkylens användning på ett skogsmatema-

tiskt problem.

Redan i en föregående uppsats^ har jag framhållit, att en fast teo-

retisk behandling af återväxtens förhållande vid gruppsådd saknades.

Ännu återstode nämligen, att med stöd af gjorda erfarenhetsrön klarlägga

de lagar och konstanter, hvilka här som annorstädes tvifvelsutan måste

råda trots all växling och skenbar oordning. Efterföljande uppsats är

ett försök till diskussion af de orsaker, som betinga plantuppslagets för-

delning vid gruppsådd, samt hur denna fördelning påverkas af utsädets

växlande godhet.

Plantfördelningen efter ett utsäde måste i främsta rummet påverkas

af slumpens »blinda» lag. Man skulle kunna tycka att slumpen, till-

fälligheten, borde vara det minst lagbundna af allt tänkbart. Detta

är dock endast en half sanning. Utfallet af en isolerad händelse kan

nämligen mycket väl vara fullkomligt oberäknelig på samma gång som

det kollektiva utfallet eller resultatet -dS flera sådana händelser eller sär-

fall kan beräknas. I dylika fall växer i själfva verket beräkneligheten

med särfallens antal och når vid ett mycket högt antal fall en grad af

sannolikhet, som närmar sig full visshet. En praktisk tillämpning af

sannolikhetslagarna äro bl. a. de kalkyler, hvarpå de moderna spelban-

kerna äfvensom i viss mån försäkringsväsendet stödja sig. I enthusiasm

öfver den mångsidiga användningen af dessa lagar på naturvetenskap-

ligt område utropar Galton, en af den biologiska variationsstatistikens

banbrytare, att antikens folk skulle personifierat och dyrkat tillfällighe-

tens lagar, om de varit dem bekanta.^ Plantuppslaget på ett rutsådt fält

faller äfvenledes inom dessa lagars räckvidd, är ett kollektivt resultat af

en massa särfall, där antalet plantor i hvarje ruta är det enkla särfallet.

För att kunna tillämpa »slumplagarna» på vårt föreliggande pro-

blem, nödgas vi taga del af några enklare satser inom sannolikhets- och

kombinationsläran.

"

Sannolikheten för en händelses inträffande uttryckes genom ett bråk,

då vissheten sättes = i. Om en händelse antingen måste inträffa eller

felslå vid att gifvet tillfälle, är alltså summan af de bråk, som uttrycka

sannolikheten för händelsens inträffande och för dess felslående =i.

' E. WlBECK, Frömängden vid rutsådd af tall- och granfrö, Skogsvårdsföreningens Tid-

skrift 1907, allm. upplagan sid. 208.

^ Galton Fr., Natural inheriiaiue 1S89, sid. 66.

^ Vid utvecklingen af formlerna har i hufvudsak följts LavÉN A. W., Lärobok i Mate-

r.iatikeus eleinentcr 1853, sid. I07— 112.
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a
Lät sannolikheten för händelsens inträiiande vara = . då är

a + b

h
sannolikheten för dess feislående

a + b

Om flera händelser äro oberoende af hvarandra, och sannolikheten

I I I

för hvardera händelsens intränande är respektive , —t- , .

a ,.i Y

så är sannolikheten för alla händelsernas samtidiga inträffande =
1 I I

a ' ^i Y

Om försökens antal är = «, och sannolikheten för en händelses

a
intränande vid hvilket som helst ensamt försök är =

, blir sanno-
a -t- b

. a a a
likheten för dess intränande vid alla n försöken alltsä

a -\- b a •\- b a -\- b

tagna w gånger, d. v. s.

[a + by
(1)

På samma sätt blir sannoliklieten för händelsens felslående vid alla

n försöken

b"

{a + bV
U)

Om sannolikheten för händelsens intränande vid ett af n försök är

a
och sannolikheten för dess telande vid alla de återstående

a + b

n — I försöken = , så är sannolikheten tor händelsens inträt-
{a + by-^

fande vid något bestänidt försök och dess felande vid alla de återstående

a b" ' a b''-~^

[a \- b) (a + by-' \a + by

Sannolikheten för händelsens inträffande en enda gång under «

försök, men likgiltigt vid hvilket, är åter n gånger större d. v. s.

nab''-'

VTW '^'
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På liknande sätt fås, att sannolikheten för händelsens inträffande

vid 2 bestämda försök och dess felande vid alla de återstående, n— 2

a' å"-'

försöken är =^ : -, dess inträffande vid ? bestämda försök och
[a + br

felande vid alla de återstående 11— 3 försöken = ; etc. Gene-
[a + by

rellt är alltså formeln för händelsens inträffande vid t stycken bestämda

försök samtidigt med dess felande vid alla de återstående n— t försö-

a . o
^^" == ; J^r

[a + b)"

Vi äro emellertid ej hjälpta med denna sista formel, ty det gäller

icke att finna sannolikheten för händelsens inträffande vid respektive 2,

3, 4, — — — t stycken bestämda försök, utan vid 2, 3, 4, — — — t

stycken försök, likgiltigt hvilka, af n stycken. Man måste, liksom för

erhållande af formel n:o 3, se till, i hur många olika kombinationer eller

lägen 2, 3, 4, — — — / stycken försök kunna förekomma bland inalles

7t stycken. Det är nämligen tydligt, att sannolikheten för en, likgiltigt

hvilken, af alla dessa kombinationers inträffande står i direkt förhållande

till hela antalet af möjliga kombinationer. För att öfverföra den for-

mel, som uttrycker sannolikheten för händelsens inträffande vid t styc-

ken bestämda försök af w stycken, till den formel, som uttrycker san-

nolikheten för händelsens inträffande vid / stycken, försök, likgiltigt

hvilka, af n stycken skall man sålunda multiplicera den förra formeln

med det tal, som uttrycker antalet möjliga kombinationer eller lägen af

t fall bland n stycken.

Ehuru utvecklingen af de behöfliga formlerna är ganska enkel, skulle

det här upptaga alltför stort utrymme att utföra densamma'. De möj-

liga kombinationerna äro emellertid för 2, 3, 4, — — — / fall af n

stycken respektive:

n

n

2

2 3

(«— i) [n— 2) {n—i) ^2*3 4 '

(^— i) {n—2) («—3) (^—/+ i)2*34 t

Intresserade hänvisas till sid. 107— 108 i Lavens förutnämnda arbete.
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De sökta formlerna, hvilka uttrjxka sannolikheten för en händelses

inträffande 2, 3, 4, — — — t gånger, likgiltigt nar, under ;/ stycken

försök blifva alltså respektive:

[n—\)

(a+ l^r

fl I ) I «— 2

)

aW

a*å"

3 4

n— 1) iH— 2) [n—3)

— — och

'i=^..'^-'
3 4

>a + d'^
(4)

I formel n:o 4 ha vi ändtligen den generella formel, som är af

största betydelsen för lösningen af plantfördelningsproblemet. ^Genom

att sätta värdet på /=«, o eller i, finner man, att de förut uppställda

formlerna n:o i, 2 och 3 endast äro specialfall af n:o 4.I

I hvad mån de funna formlerna äga tillämpning på plantfördelningen

efter rutsådd, torde bäst åskådliggöras genom ett fingeradt exempel.

Ett normalt beskaffadt utsäde — låt oss säga af tall- eller granfrö

— sammansättes af frön, hvilka dels gifva upphof till plantor, dels

icke. Till den senare kategorien höra dels döda frön, dels lefvande så-

dana, hvilka på grund af svag groningskraft eller af andra skäl ej komma
att utvecklas till fuUbildade, rotfasta groddplantor. Hvilka de olika fak-

torer äro, som sänka utsädets värde på marken, är f n. likgiltigt, vi

behöfva endast utgå från den förutsättningen, att i vårt fingerade fall

fröets effektiva värde, d. v. s. dess plantprocent, är fullt känd, t. ex.

20 % . Af alla utsådda frön komma alltså 20 =, att gifva upphof till

plantor och 80 %' att gå under. Låt oss för korthetens skull kalla de

förra lifskraftiga frön, L, de senare dödsdömda frön, D. Om ett frö,

hvilket som helst, utan val tages ur hela utsädet, måste det antingen

vara L eller D, och sannolikheten att det är L förhåller sig till sannolikhe-

ten att det är D som 20 : 80 eller som i : 4.
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Sannolikheten att ett frö är L, är alltså-, och sannolikheten att ett

5

frö är D är -.

5

Frågas nu, om vi i en ruta utså lo frön, hur stor är sannolikheten

att vi skola få o, i, 2, 3, — 10 Z i densamma.

Tydligen får man svaret omedelbart ur formel n:o 4 (resp. i, 2

och 3) genom att i densamma sätta «=i, b=^\, w=io och låta t i tur

och ordning antaga värdet o, i, 2, 3 — — — 10.

UtfÖres detta, fås följande sannolikhetsvärden:

Antal

plantor

pr ruta
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en enda ruta. Det vill med andra ord säga, de erhållna sajinolikhets-

värdena äro sins emellan relationstal, hvilka angifva den riklighet,

hvarmed rutor af olika slag, d. v. s. med respektive o, /, 2, j

10 plantor, förekomma å hela kulturfältet.

För större åskådlighets vinnande, ha sannolikhetsvärdena i det föl-

jande omräknats i decimalbråk och afrundade procenttal. De minsta

värdena, som sakna praktisk betydelse, ha helt uteslutits:

Antal

t

plantor

Ipr ruta
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kan man på samma sätt beräkna slumpens inflytande på plantfördel-

ningen efter hvilket som helst utsäde, så snart man sått med ett be-

stämd! antal frön pr ruta, och utsädets plantprocent är på förhand bekant.

Vi ha hitintills endast byggt upp en teori, hvars värde för verk-

ligheten det återstår att pröfva. Som undersökningens praktiska grund-

lag ha tjänat dels 4 stycken, för detta särskilda ändamål utlagda prof-

ytor, dels de omfattande såddförsök, hvilka sommaren 1905 utfördes af

Statens Skogsförsöksanstalt, och hvilkas resultat publicerats af jägmäs-

tare A. Maass i uppsatsen Frötnängden vid rutsådd af tall- och granfrö,

Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1907, allm. upplagan sid. 65.

Hvad de 4 nyssnämnda profytorna beträffar, så ha dessa tack vare

den lokala skogsförvaltningens tillmötesgående och genom dess försorg

blifvit utlagda våren 1907, 2 å Torrmyra kronopark och 2 å Biskopsbo

indr. boställe, alla i Wrigstads bevakningstrakt af Jönköpings revir.

Samtliga ytorna äro ruthackade i i m. kvadratförband, och hvarje ruta

har besatts med 10 stycken frön. Sådden är å alla ytorna verkställd

af en och samma person, e. kronojägare C. A. Hägg från Wrigstad.

Tre af ytorna, nämligen båda å Torrmyra och en å Biskopsbo, äro be-

sådda med tallfrö, det återstående fältet, å Biskopsbo, med granfrö. Så-

väl tall- som granfröet är insamladt i Wrigstads socken, det förra vin-

tern 1906—07, det senare vintern 1905—^06, samt utklängdt af kronojä-

gare P. J. Hallström. Enligt analysbevis från Skogsvårdsföreningens

frökontrollanstalt, daterade respektive den 28 maj och den 8 april 1907,

visade de båda fröpartierna då följande egenskaper:

Tallfrö. Mycket väl rengjordt. Friskvikt af 1,000 frön: 4,69 gr. Gro-

barhet, beräknad af 600 frön: 96 %. (De båda parallellförsöken med hvar-

dera 300 frön gåfvo resp. 94,7 och 97 % grobarhet.) Groningen förlöpte helt

inom 15 dagar, till 95,3 % inom 10 dagar.

Granfrö. Mycket väl rengjordt. Friskvikt af 1,000 frön: 5,74 gr. Gro-

barhet, beräknad af 600 frön: 64 % (De båda parallellförsöken med hvardera

300 frön gåfvo resp. 63,3 och 65 % grobarhet.) Groningen förlöpte helt

inom 20 dagar, till 55,6 % inom 10 dagar.

Vid plantrevision den 22— 24 juli 1907 befanns profytornas och

plantuppslagets beskaffenhet vara följande:
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Profyta n:o 1.

Belägenhet : Smal., Hagshults socken. Torrmyra kronopark å Rammö, I km. söder om
torpet Johansbygget.

Markens beskaffenhet och geologiska natur: Jämn, något tufvig. Frisk—sjTlig. Skogs-

torf I—3 cm. hvitjord, rödjord. Morängrus ofvan marina gränsen.

Lefvande markbetäckning: Hylocomium parietinum, Vaccinium vitis idsa ymnig; Aira

flexuosa, Myrtillus nigrum, Empetrum nigrum strödda; Myrtillus uliginosum, Myrica gale,

Calluna vuigaris enstaka

Bestandshistorik : Hygge i medelåldrig— äldre blandskog, afserkadt vintern 1893—94;
rutsådt den i maj 1907 med tallfrö.

Omgifningar : Gles ungskog af tall och gran.

Ytans allmänna habitus: Lingonfalla med torkande, tillbakagäende mosstäcke, h. o. d.

fuktigare tläckar.

Plantfördelninoren i ytans 378 (= 21x18) rutor var den 22 juli

följande:

5
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Profyta n:o 2.

Belägenhet: Smal., Svenarums socken, Torrmyra kronopark omkr. 0,5 km. söder om
Gastorp.

Markens beskaffenhet och geologiska natur: Jämn. Frisk—torr. Skogstorf 1—3 cm.,
hvitjord, rödjord. Mosand ofvan marina gränsen.

Lefvande markbetäckning: Hylocomium parietinum, Vaccinium vitis idsea ymniga; Calluna
vulgaris fläckvis riklig; Dicranum sp., Myrtillus nigrum, Empetrum nigrum strödda; Cetraria
islandica, Peltigera aphtosa, Cladina silvatica, Hylocomium proliferum, Myrtillus uliginosum,
Arctostaphylos Uva ursi enstaka.

Beståndshistorik: Hygge i omkr. loo-årig tallskog, afverkadt vintern 1903— 04, rutsådt
den 2 maj 1907 med tallfrö.

Omgifningar: Ungskog med fröträdställning, åt norr gran- och tallskog.
Ytans allmäivia habitus : Lingonfälla på torr, sandig mark, h. o. d. med tendens till

ljungbildning.

Plantfördelningen i ytans 400 (20 X 20) rutor var den 23 juli följande:

4
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Proiyta n:o 3.

Belägenhet: Smal., Wrigstads socken å Biskopsbo indr. boställe.

Markens beskaffenhet och geologiska tiatur: Jämn. Frisk. Skogstorf i—3 cm., hvitjord,

rödjord. Morängrus ofvan marina gränsen.

Lefvandi' markbetäckning : Polytrichum juniperinum, Aira flexuosa, Poa pratensis fläck-

vis ymniga; Hylocomium parietinum, Hyl. proliferum, Dicranum sp. strödda; Lycopodium

clavatum, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Veronica officinalis, Rubus Idaeus, Fragaria vesca,

Calluna vulgaris tunnsådda; Cladonia sp., Cladina silvatica, Agrostis vulgaris, Juncus effusus,

Cerastium arvense, Hieracium pilosella, Veronica Chsemsdrys, Potentilla erecta, Trifolium

repens, Orobus tuberosus, Viola sp., Taraxacum officinale, Melampyrum preatense, Rumex
acetosella, Phasgopteris Dryopteris, Polystichum spinulosum, Vaccinium vitis idasa, Myrtillus

nigrum. Juniperus communis, Betula odorata (plantor', Picea excelsa (^plantor) enstaka.

Beståndshistorik: Hygge i loo— 150-årig blandskog, afverkadt åren 1 90 1—03, den

10 maj 1907 rutsådt med tallfrö. Af vissa tecken att döma, nämligen befintligheten af

smärre stenrösen å marken och en kolrand under torflagret, har platsen fordom varit

svedjeland.

Omgifningar: Lika med profytan.

Ytans allmänna habitiis: Tämligen starkt gräs- och örtbunden talla af hårdvallstyp.

Plantfördelningen i ytans 396 (20 x 20—4)^ rutor var den 24 juli

följande:

I
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eller i sammanfattning:

EDV. WIBECK.

Plantor pr ruta



ÄTERVÄXTENS FÖRDELNING VID GRUPPSADD.

eller i sammanfattning

:

:55-'

Plantor per ruta
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Profytorna 11:0 2 och n:o 3.

Funnet värde; yta n:o 2.

Funnet värde; yta n:o 3.

Beräknadt värde; yta n:o 2

och

Antal plantor
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at rutor med 3 plantor å ytan n:o i, hvarigenom motsvarande kurva

blir 2-toppig.

Om också de funna och beräknade kurvorna till sin allmänna typ

visa så pass stor öfverensstämmelse, att man knappast kan betvifla, att

den hypotetiskt uppställda plantfördelningslagen har en viss giltighet,

antyder å andra sidan en mer eller mindre framträdande men till sin

beskaffenhet likartad afvikelse hos samtliga de funna kurvorna närvaron

af ytterligare någon vid plantornas fördelning verksam lag, som vi hitin-

tills ej beaktat. Den anmärkta afvikelsen består däri, att de funna kur-

vornas yttervärden äro högre och deras mellanvärden lägre än som be-

räknats; kurvan i dess helhet blir härigenom flackare på sätt, som vid-

stående figur schematiskt visar.

Orsaken härtill är den, att plantfördelningen framgår som ett resul-

tat icke allenast af utsädets, utan äfven af markens växlande beskattenhet.

Som den ideala plantfördelningskurvans värden ha vi tagit de olika

grader af sannolikhet, hvarmed de möjliga kombinationerna af L- och

D-frön utfalla. I det vi utgått från den allmänna markgroningsprocen-

ten som ett på förhand bestämdt tal, ha L och D betraktats såsom

tvenne motsatta, hvarandra uteslutande attributer. Hvad vi studerat,

är slumpens blinda val mellan tvenne sådana attributer; markens värde

som grobädd ha vi räknat med, som om det varit alltigenom likartadt.

I de flesta fall är emellertid en dylik likformighet hos såddbädden icke

förhanden på våra kulturfält. Sveriges skogsmark — till större delen

morän — är tvärt om i regel synnerligen växlande i smått. Nära mark-

ytan belägna berghällar, block eller större stenar göra det tunna jord-

lagret därofvan till en grund och torr grobädd, under det måhända

tätt bredvid i en sänka mellan ett par höga tufvor bildats en lokal

markförsumpning. Mjukruttnade stubbar och vindfällen, gamla myr-

stackar, spillning af beteskreatur m. m., m. m. orsaka likaledes en mång-

fald lokala skiftningar i grobäddens beskaftenhet, och slutligen påverkas

denna af belysningsförhållanden samt utrymmes- och näringskonkurrens

från kringstående vegetations sida. Allt detta gör, att, ehuruväl man

kan tala om en viss godhetsgrad hos ett kulturfält, hvarje enskild sådd-

ruta ingalunda i detta afseende utgör en bild af fältet i dess helhet.
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Om också somliga rutor äro medelgoda, så äro andra åter sämre eller

bättre än dessa.

Nu är det klart, att hvarje såddrutas individuella beskaffenhet öfvar

inflytande på de i densamma fallande frönas groningsförlopp, d. v. s. L
och D äro i verkligheten inga absolut skilda begrepp. Samma lo frön,

hvilka i en ruta gifva upphof till — låt oss säga — 3 groddplantor,

gifva kanske i en annan, sämre ruta endast 2, men i en bättre där-

emot 4 plantor. D. v. s., alla de rutor, hvilka på en fullt likformig

grobädd skulle kommit att bära 3 plantor hvardera, blifva i verklig-

heten fördelade mellan grupperna med respektive 2, 3 och 4 plantor

eller än flera grupper. Då totala plantuppslaget är på förhand bestämdt,

måste fördelningen tänkas symmetrisk åt såväl plus- som minus-sidan.

Tillämpas denna dubbla fördelningslag på t. ex. den beräknade kurvan,

från ytorna n:ris 2 och 3, få vi följande uppställning:

Antal plantor pr

ruta
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hvarmed såddrutorna utlagts och behandlats. En teoretisk beräkning

af plantfördelningen bör därför komma sanningen närmare pä ett jämnt

och likformigt kulturfält än pä ett ojämnt och växlande sådant.

Jag har med förestående diskussion velat visa, hur de väsentliga

afvikelserna från den ideala plantfördelningen skola förklaras, förutberäk-

nas kunna dessa afvikelser icke. Det är denna omständighet, som be-

röfvar oss möjligheten att säkert kunna förutsäga plantornas fördelning

äfven i de fall, där plantprocenten är känd och där ett visst bestämdt

antal frön utlagts i hvarje ruta.

Alldeles värdelös för praktiken är den uppställda plantfördelning.s-

lagen likväl icke. Huruvida en såddkultur lyckats eller misslyckats,

eller till hvilken grad hjälpkultur blifver erforderlig, bestämmes hufvud-

sakligen af tomrutornas antal i förhållande till de plantbärandes. Hvad
som från praktisk synpunkt skulle ha största värdet vore därför att

kunna förutsäga procenten o-rutor i hvarje gifvet fall eller rättare, hur

stort utsäde, som borde användas, för att man med minsta möjliga

uppoffring af frö skulle kunna undgå ett alltför stort antal o-rutor. Det

är härvidlag, som den uppställda plantfördelningslagen, eller rättare,

/ b Y
dess enklare särfall />„ = ( , I (se sid. 245) gifver en förträfflig led-

ning. Såsom i det föregående visats, kommer den beräknade kurvans

o-värde att normalt ligga under det på marken verkligen befintliga, för-

såvida ej dessa båda värden på en extremt likformig grobädd skulle

samman
v+v

falla. Den ur formeln p^ = ( —^-
| beräknade o-procenten

blir därför den verkliga o-procentens minimivärde. Om plantprocenten

är på förhand känd, kunna vi sålunda icke säga att så och så mycket

frö med säkerhet gifver ett visst, önskadt resultat, men däremot kunna

vi säga att minst så och så mycket frö behöfves härför.

Ett öfvertygande bevis för riktigheten af dessa mina slutledningar

och på samma gång en illustration af den noggrannhetsgrad, som vid

dylika beräkningar är att förvänta, lämnar den jämförelseserie mellan

funna och beräknade /^-värden, som Skogsförsöksanstaltens förutnämnda,

af jägm. A. Maass publicerade såddförsök ^ möjliggör. Tabellerna 7 och 8

i jägm. M:s uppsats utgöra ett öfverskådligt, i siffror uttryckt samman-

drag af snart sagdt hela försöksresultatet. Sålunda redogör tabell 7

för utfallet af 90 stycken tallsädder fördelade i 15 parceller å hvardera

' Frömängden vid rutsddd af tall- och granfrö. Skogsv. Fören. Tidskrift 1907, h. 2.
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af 6 stycken försöksfält. På samma sätt åskådliggör tabell 8 resultaten

af 12 gransådder på hvardera af 7 stycken försöksfält, inalles alltså 84

gransådder. Som tabellerna redogöra för resultaten af plantrevisioner

företagna under såväl i:sta som 2:dra plantåret, 1905 och 1906, ha vi

här ett material omfattande ej mindre än 348 särfall, hvilka alla tillåta

en jämförelse mellan å ena sidan en direkt funnen å andra sidan en

beräknad procent af o-rutor.

De funna värdena taga vi direkt ur tabellernas rader »Rutor utan

plantor ,%». De beräknade värdena fås med tillhjälp af formeln

/ b Y
p^ = ( , 1, som lämpHgen skrifves under formeln p„ = (1

—

a)", i hvil-

ket senare fall a betyder plantprocenten och n antalet utsådda frön

pr ruta.

Hur denna beräkning utföres, kunna vi t ex. demonstrera på det

första såddförsök, för hvilket tabell 7 redogör, en tallsådd med 5 frön

pr ruta å parcell n:o I på försöksfältet i Småland. Tabellen visar, att

på denna parcell funnos vid i:5ta plantrevisionen i medeltal 1.4 plantor

på 48 X af såddrutorna. Plantprocenten var alltså här

48 X 1,4 = 13.44
5

Då fås:

A = {1—0,1344)^ = 0,8656^;

A = 48,594

Minst 48 % tomrutor har man sålunda att enligt slumplagen på-

räkna i föreliggande fall. Det vid plantrevisionen funna värdet var 52 %.
På liknande sätt förfares i de öfriga 547 fallen.

En jämförande sammanställning af de funna och beräknade A-värdena

ter sig sålunda:
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Tallsådder.
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Fröets härstamning

Ut-

sådda

frön

pr

ruta

Vid i:sta plantrevisionen
1 Vid 2:dra plantrevisionen

Procent o-rutor

p: c p: -n
-3 3 >n p:— 3 O. jr

I

II

III

IV
v
VI
VII
VIII

IX
{

X
[

XI I

XII '

XIII
i

XIV
I

XV

I

II

III

IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

I

XI
XII
XIII
XIV
XV

Försöksytan n:o 2g vid Mariannelund, Smälar.d

.

Småland i 5
Uppland 5
Dalarne

\
5

Hälsingland ...! lO

Ångermanland
,

10

Småland 10

Uppland 10

Dalarne 1 10

Hälsingland
|

20
Ångermanland 20
Småland 20
Uppland 20
Dalarne 20

Hälsingland 40
Ångermanland

\

40

I3>44
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Fröets härstamning

Ut-

sådda

frön

pr

ruta

Vid i:sta plantrevisionen

Procent o-rutor

Vid 2:dra plantrevisionen

po 01

21
Procent o-rutor

=1
"^

c 13 Q, 2

Försöksyta n:o 33 å Frösön, Jämtland,

I

II

III

IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV

I

II

III

IV
v
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV

I

II

1

III

IV
v
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV

Småland
Uppland
Dalarne
Hälsingland

. . .

.

Ångermanland .

Småland
Uppland
Dalarne

Hälsingland

Ångermanland
.

Småland
Uppland
Dalarne

Hälsingland . . .

,

Ångermanland

,

5
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Qransådder.

263^

Fröets härstamning

Ut-
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Fröets härstamning

Ut-

sådda

frön

pr

ruta

Vid l:sta plantrevisionen

Procent o-rutor

Vid 2:dra plantrevisionen

Procent o-rutor

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXIV

Försöksytan n-.o 32 vid Ramsjö, Hälsingland

.

1 Småland ...

j

Uppland ...

Dalarne...

Hälsingland

Småland ...

Uppland ...

Dalarne

Hälsingland

Småland
Uppland . .

.

Dalarne

Hälsingland.

5
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Fröets härstamning

sådda

frön

PJ-

ruta
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tämligen osäkra. Vid plantrevisionerna ha nämligen endast 49 ä 56

såddrutor undersökts i hvarje parcell, hvarför möjligen befintliga oregel-

bundenheter i plantfördelningen i dessa rutor vid talens omräkning till

procent blifva ungefär fördubblade. Under dylika omständigheter synes

mig öfverensstämmelsen mellan de funna och beräknade värdena vara

anmärkningsvärdt god. I full öfverensstämmelse med det förut anmärkta

förhållandet, att den verkliga o-procenten bör vara minst så stor som
den beräknade, står det faktum, att den förra i 284 fall af 348 befunnits

vara större, i 47 fall lika stor och endast i 17 fall mindre än den se-

nare. Som följd häraf blir den utjämnade medelskillnaden för hvarje

såddfält positiv och lika med eller endast föga lägre än motsvarande

numeriska medelskillnad.

Man finner att under i:sta plantåret den beräknade procenten o-ru-

tor slår fel med mindre än 5 på fälten vid Ramsjö, Frösön, Bispgården

och Vindeln, mellan 5 och 10 på Vretstorps-fältet, samt mer än 10 på
fältet vid Mariannelund och Allkarleö. Trots växlande plantprocenter

förhålla sig både tall- och gransådderna i detta afseende lika, hvilket

styrker, hvad jag förut visat, nämligen att felprocenten i detta fall ute-

slutande orsakas af markförhållanden. Ännu tydligare framgår detta vid

jämförelse mellan resultaten vid i:sta och 2:ra årets plantrevisioner.

Skillnaden mellan funnen och beräknad o-procent är genomgående större

i det äldre än i det yngre plantuppslaget, enär det förra under längre

tid hunnit påverkas af yttre förhållanden. Den mest olikformiga såddbäd-

den får den största felprocenten, d. v. s. antalet o-rutor öfverstiger här

allramest det efter formeln p^ —- (i

—

d)" beräknade.

Frågas nu, på hvad sätt skall skall den funna, tillnärmelsevis giltiga

lagen />^(i—«)" kunna utnyttjas i praktiken? Låt oss för att belysa

denna fråga utgå från ett fingeradt särfall. En skogsodlare har för af-

sikt att beså ett hygge af tämligen mager och ojämn markbeskaffenhet

med tallfrö. Han tänker använda 1,2 m:s Oiförband. Analysbeviset

från kontrollanstalten uppger, att fröet har en grobarhetsprocent af 65,

renhetsgraden är 0,95 samt vikten pr 1,000 frön 4,5 gram. Skogsodla-

ren vill nu veta, hur mycket frö, i kilogram räknadt, som skall utsås

pr hektar, därest han för bemötande af alla eventualiteter anser sig böra

räkna med tämligen ogynnsamma väderleksförhållanden.

Det gäller då först att beräkna, hur många frön, som i medeltal

böra utsås pr ruta, för att procenten o-rutor, p^, skall sjunka till ett

nöjaktigt lågt tal. Då fältet betecknats såsom tämligen ojämnt, kan man
antaga att formeln p^ — (i

—

a)" kommer att gifva c:a 10 % för låg

siffra. Vill man ej ha mer än högst 10— 12 % o-rutor, bör kalkylen

därför knappast ställas på högre o-procent än 2. Fröets lifsprocent var



ÅTERVÄXTENS FÖRDELNING VID GRUPPSÅDD. 267 =

65 och då de yttre förhållandena väntas blifva ogynnsamma, säger den

af Haack meddelade jämförelsetablån, att man ej bör påräkna högre

plantprocent än 4.

2 4
Alltså /„ = ; a = , n = x.

100 100

Då fås följande ekvation:

100 \ 100/

0,3010300-

9,9822712-
95,7-

Man bör i föreliggande fall så med 96 frön pr ruta.

Då med 1,2 m:s Qiförband antalet såddrutor pr hektar blir

10,000 = 8,333, kräfves alltså 8,333 .96 =799,968 frön pr hektar, hvilka
1 ,2

0,0045.799,968
väga = 3,6 kg.

1,000

Då emellertid fröets renhetsgrad blott var 0,95, bör i själfva verket

3,6 — 3,8 kg. frö utsås.
0,95

Nöjer man sig att ställa kalkylen på/^ = finner man att en-

dast 74 frön behöfva utsås pr ruta, hvilket motsvarar 2,95 kg. frö pr hektar.

Med användning af Haacks tablå

Vid en grobarhetsprocent af

uppkomma plantor i % :

1) Vid gynnsamma förhållanden

2) >• medelgoda »

3) * ogynnsamma

50
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Efterföljande tabell uppgifver det antal frön, som behöfves i

hvarje såddruta vid en plantprocent af resp. i— lo, 15, 20, 25, 30,

35, 40, 45 och 50 samt en beräknad procent o-rutor af minst resp. i,

2, 3, 4. 5, 7 eller 10.

Plant-

procent
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1

Plant-

1

procent
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SKOGSADMINISTRATIONEN.

Förordningar, prejudikat och cirkulärsskrifvelser.

Ang. vindfälld skogs medtagande vid afverkningsberäkningar för lapp=

marksskogar.

Kungl. Maj:ts nådiga resolution pä de besvär, Holmsunds aktiebolag i underdånighet

anfört öfver Kungl. domänstyrelsens den 24 augusti 1909 gifna resolution i fråga om af

•extra jägmästaren H. Zetterberg upprättaide afverkningsberäkningar för skogen till samtliga

Jiemman i Gubbträsks by inom Stensele socken af Västerbottens län; i anledning af hvilka

l)esvär domänstyrelsen inkommit med underdåniga yttranden från vederbörande skogstjänste-

män äfven som eget underdånigt utlåtande af den i mars 19 10, hvarefter klagande bolaget

afgifvit underdåniga påminnelser; gifven Stockholms slott den 15 april 1 9 10.

Kungl. Maj:t har låtit detta besvärsmål sig föredragas och därvid af handlingarna in-

hämtat hufvudsakligen följande :

Vid år 1905 fastställdt laga skifte inom Gubbträsks by tilldelades klagande bolaget

764 mt:l litt. Aa, 7e4 '^^'^ ^''t. Ba och
'/s

""t.-l litt. Ca. A de enskilda personer tillskiftade

fastigheterna 7.'j»
^^'^ Ii". Ab, 732 "^'-'l !'"• ^^^ 7i28 ^^'^ ^i"- ^^ °^^ %28 ^^'^ '•" ^^

innehade bolaget afverkningsrätt till skogen för vissa år.

Under år 1907 verkställdes af extra jägmästaren Zetterberg revision af år 1891 för

Gubbträsks skifteslag upprättad afverkningsberäkning. Till grund för denna revision lades

för de särskilda hemmannen i byn år 1905 verkställd trädräkning.

Vid denna revision antecknades, att inom Gubbträsks by för åren 189 1— 1899 såsom

ordinarie utsyning och för husbehof uttagits tillhopa 6,324 träd samt att därefter till och

med år 1905 utstämplats tillhopa 13,549 vindfällda träd.

Vid 1907 års förrättning bestämde extra jägmästaren Zetterberg, att af dessa vind-

fällen 3,582 träd skulle gälla såsom ordinarie utsyning för åren 1900— 1905 och återstoden

9,967 träd skulle såsom tillgång, fördeladt å de särskilda hemmannen efter skatt ingå i

virkesförrådet vid år 1907 upprättade afverkningsberäkningar och tillsammans med verk-

ställda utstämplingsbelopp af ständskogslikvid afräknas å ordinarie utsyningar efter år 1 905.

Klagande bolaget har hos vederbörande öfverjägmästare häröfver anfört besvär med

yrkande, bland annat, att de af extra jägmästaren Zetterberg upprättade afv^erkningsberäk-

ningarna för samtliga nu ifrågavarande hemmansskogar skulle ändras så, att förut afverkade

vindfällen ej mediogos i afverkningsberäkningarna samt att med hänsyn till förefintligt

öfverskott af öfvermogen skog afdrag för vid laga skiftet uttagen ståndskoglikvid ej måtte

göras; och har bolaget emot de upprättade afverkningsberäkningarna särskildt anmärkt, att

de vindfällda träden icke bort efter skatt fördelas på de särskilda hemmannen i byn.

Genom resolution den 22 juni 1908 har öfverjägmästaren, enär den skog, som blifvit

å den samfällda marken vindfälld före laga skiftets fastställelse, måste betraktas såsom till-

gång till skifteslaget såsom sådant och således skolat efter skattetal bland delägarna fördelas,

oberoende af växtplatsen, samt enär de af förrättningsmannen föreskrifna afräkningarna

från afverkningsbeloppen för de skilda skogarna af vindfällda träd och likvidposter varit

förestafvade af bestämmelserna i gällande författningar, funnit klagande bolagets ifrågava-

rande yrkanden icke föranleda till någon öfverjägmästarens åtgärd.
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I häröf\"er hos domänstyrelsen anförda besvär har klagande bolaget vidhållit sitt yr-

kande att förut afierkade \nndtallen ej skulle medtagas i af\erkningsberäkningama för hem-

mannen inom Gubbträsk by.

Domänstyrelsen har i öfverklagade resolution icke funnit skäl göra ändring i öfSer

jägmästarens klandrade beslut.

Klagande bolaget har i sina underdåniga besvär yrkat, att omförmälda \-indfällen ej

skulle såsom tillgång, fördelade å respektive hemman efter skatt ingå i virkesförrådet vid

de år 1907 upprättade aUerkningsberäkningama för att sedan afräknas kommande utsyningar,

utan att till grund för aherkningsberäkningarna måtte läggas endast den år 1905 verkställda

trädräkningen.

Detta med hvad mera handlingarna innehålla har Kungl. Maj.t tagit i öfver\-ägande

och finner icke skäl att göra ändring i Domänstyrelsens öf\erklagade resolution. Hvilket

vederhörande till underdånig efterrättelse länder.

Under Hans Maj.ts

Min Allemådigste Konungs och Herres frånvaro

:

GUSTAF ADOLF
(L. S.

Oskar Xvlander.

Knngl. Maj:ts nådiga kungörelse ang ändrad lydelse af ,ii> 6, lo, i6, 20,

21 och 25 i förnyade nådiga stadgarna för de allmänna skogsläroverken i

riket den 13 april 1886, ginen Stockholms slöt: den 18 juni 1910 ^se svensk föm::-

ningssamling 1910. nr 71, utkommen frän tn.cke: 15 juli 1910.

Beslut af allmännare intresse.

Undervisningens ordnande vid Ombergs och Klotens skogsskolor.

Till direktören för kungl. skogsinstitutet.

Sedan ni den 24 maj 1909 till kungl. Domänstyrelsen inkommit med af lärarkollegiet

vid kungl. skogsinstitutet afgif\et förslag till nytt ämnesprogram och ny arbetsordning för

Ombergs och Klotens skogsskolor samt yttranden öfver detta torslag inhämtats frän förestån-

darna för de nämnda skogsskoloma, från underläraren v\å Ombergs skogsskola och fi^n

öfverjägmästama i Östra distriktet och Gäfle—Dala distrikt, har kungl. styrelsen härmed velat

dels upphäfva de i kungl. styrelsens skrifvelse tiU eder den 15 december 1903 meddelade

bestämmelser angående ämnesprogram och arbetsordning för Ombergs och Klotens skogs-

skolor, dels ock med ansluming till § 17 i gällande nådiga stadgar för de allmänna skogs-

läroverken till efterrättelse under innevarande läsår och därefter tillsvidare fastställa följande

ämnesprogram och arbetsordning för ifrågavarande skogsskolor:

I. Ämnesprogram

:

Den teoretiska andenisningen skall omfatta:

1. Skogsskötsel: Skogens och skogshushållningens allmänna betydelse tor vårt land

med jämförande skogsarealuppgifter från angränsande stater och större kulturländer. Allmän

öf%ersikt af de svenska skogsbeståndens sammansättning och beskaffenhet med hänsyn till

uppkomstsätt, ålder, slutenhet och behandlingsförhållanden. De vanligaste skogsfröslagens

kännetecken, beskaffenhet, insamling och förvaring. Fullständig redogörelse för i vårt land

använda sådd- och planteringsmetoder i plantskolor och ute i marken. Kort öf\-ersikt öf>'er

allmänna beståndsvårdsåtgärder och afverkningsmetoder.

2. Skogsteknologi : De vanligast förekommande virkessortimenten, deras tillredning,
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uppläggning och mätning i fast och löst mått (famnved, kolved, pappersved, hägnadsvirke,

rundvirke, skrädt och sågadt virke) samt kolning, allt i anslutning till de praktiska arbetena,

hvarvid särskildt i kolning kursen bör teoretiskt och praktiskt afslutas, så att vid skogs-

institutet allenast en praktisk repetitionskurs vid Bjurfors kan behöfva ifrågakomma.

j. Sko£-s- och fältmätning samt afvägning: De allmänna metoderna för fält och skogs-

mätning med beståndsaffattning samt därvid använda instrument (linjenäts utsättande, affatt-

ning med korstafla, kompass, diopter och distanstub). Teorierna för afvägning och därvid

använda vanliga instrument. De svenska kartverken samt kartbeteckningar. Kartritning qch

kartskrift.

4. Skogsuppskattniiig : Fullständigt genomgående af de olika metoderna för uppskatt-

ning af det enskilda trädet enligt stereometriska formler jämte därvid använda hjälpmedel

och instrument (höjd- och diametermätare, tillväxtsborr). Enklare metoder för beståndsupp-

skattning, (stamräkning, linjetaxering). Hufvudgrunderna för beståndsbeskrifning. Demon-

stration af skogshushållningsplaner enligt olika skogsbrukssätt i anslutning till gällande in-

delningscirkulär.

5. Författningskunskap och tjänsteexpedition : De viktigaste delarna af gällande in-

struktion för skogsstaten, kungl. förordningen angående hushållningen med de allmänna sko-

garna i riket den 26 januari 1894, viktigare delar af kungl. Domänstyrelsens reglementa-

riska föreskrifter till efterrättelse vid skogsstatens tjänsteförvaltning och vid kronojägarnes

tjänstgöring samt jaktstadgan, allt företrädesvis i anslutning till de praktiska öfningarna i

tjänsteexpedition. Upprättande af de för revirförvaltningen föreskrifna expeditions- och redo-

görelsehandlingar såsom kassa- och virkesjournaler med därpå grundade redogörelser, kassa-

och kvartalsrapporter, resejournal, rese- och repartitionsräkning, förvaltningsförslag, utsynings-

förslag och stämplingslängd, auktionskungörelser., dagsverkslistor, likvidationsräkningar med

arrendatorer och torpare, syneprotokoll, för hvars upprättande eleverna böra vara närvarande

vid syneförrättning och ekonomisk besiktning, samt årsberättelse med bilagor; och böra ele-

verna för öfning i tjänsteförvaltning i tur och ordning deltaga i göromålen på revirexpedi-

tionen.

6. Jakt^ jaktvård och gevärslära: Hos oss brukliga jaktsätt, fångstmetoder för rof-

och skadedjur; de viktigaste principerna för rationell jaktvård; hufvuddragen af jaktens historia

i vårt land samt jaktgevärslära med särskild hänsyn till modernare gevärstyper.

De praktiska öfnmgania och arbetena skola omfatta:

1. Skogsskötsel: Röjning och bränning af hygge samt markberedning för kultur och

själfsådd. Uppbrytning af en tillfällig plantskola samt dennas inhägnande. Insamling, kläng-

ning och förvaring af skogsträdens frö. Plantskolearbeten, såsom plantsängars tillredning,

gödslande och rensning, sådd i plantskola, plantors vård, upptagning, sortering och emballe-

ring. Skogskultur genom sådd och plantering, hvarvid de i vårt land använda kulturme-

toderna skola tillämpas. Utmärkning af fröträd och gallringsvirke samt utsyning och stämp-

ling, om möjligt med tillämpande af olika skogsbrukssätt. Fångande och tillintetgörande af

vanliga skadeinsekter å skogsträden.

2. Skogsteknologi: Afverkning samt upphuggning, aptering och uppläggning af virke

i olika sortiment samt dessas afmätning. Dessa arbeten böra företrädesvis gälla virke, som

eleverna själfva varit med om att utsyna och hvars tillgodogörande kan vidare af dem följas.

Inresning, kolning och utrifning af en mila samt kolutbytets uppmätning. Deltagande i såg-

verksarbete, hvarvid' sågutbytet af olika stockdimensioner bör demonstreras. Utförande af

enklare brobyggnader samt hägnads-, diknings- och vägarbeten.

3. Skogs- och fältmätning samt afvägning: Utsättande af linjenät ; stakning af linjer
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i plan och bruten terräng; kedjemätning af linjer och rågångar. Mätning med korstafla och

kompass. Stativmätning af inägor, sjöar m. m. med tillhjälp af diopter och distanstub. Af-

fattning af bestånd. Utstakning af vägar och diken samt afvägning med allmänt brukliga

instrument.

4. Skogsuppskattiiing : Kubering af enskilda träd enligt olika metoder. Uppskattning

af bestånd genom stamräkning och linjetaxering.

5. Tjdnsteexpedition : Tjänstgöring å revirexpeditionen, deltagande i syn och ekonomisk

besiktning.

6. Jakt- och jaktvård, rofdjursfångst samt fiskevård: Jakt med och utan användande

af hund; anordnande af drefjakt. Fångst af skadedjur medelst användande af goda fångst-

apparater. Åtgärder till befordrande af det nyttiga vildbrådets trefnad såsom anläggande af

remiser, saltsleken, vattenreservoarer och foderställen. Om möjligt böra eleverna beredas till-

fälle att deltaga i åtgärder för fiskevattens vård. Skjutöfningar med kul- och hagelgevär å

fasta och rörliga mål, hvarvid särskild omsorg bör ägnas åt att bibringa eleverna en god

uppfattning om gevärets rätta handterande.

7. Bevakningstjänst bör af eleverna öfvas vid lämpliga tillfällen.

8. Exkursioner böra anordnas till sådana platser i skolans närhet, där något för ut-

bildningen af värde kan demonstreras.

II. Arbetsordning:

Ofvanstående teoretiska och praktiska arbeten skola, med rätt för skolföreståndarna att

på läsårets skilda månader fördela arbetena på sätt som för undervisningen finnes lämpligast,

tillmätas nedanstående tid:

Teoretisk imdennsning

:

uti skogsskötsel 35 timmar

» skogsteknologi 20 »

» skogs- och fältmätning samt afvägning lO >

» skogsuppskattning 25 »

i> författningar och tjänsteexpedition 35 *

» jakt, jaktvård och gevärslära 35 »

Öfningar -i läroriunmet:

uti kartritning och kartskrift loo timmar

» upprättande af tjänsteexpedition tillhörande handlingar, uträknande af taxa-

tionslistor med sammandrag m. m 100 »

Praktiska arbeten:

uti skogsskötsel:

hyggesrensning och bränning 20 timmar

markberedning och själfsådd 15 »

uppbrytning och inhängnande af tilltallig plantskola 30 »

insamling och klängning af skogsfrö 25 s

plantskolearbeten såsom gräfning, sådd, omskolning, rensning, gödning,

emballering och sortering af plantor m. m 120 »

skogskultur genom sådd och plantering samt insamlande och tillintet-

görande af skadeinsekter 160 »

utmärkning af fröträd och gallringsvirke samt utsyning och stämpling... 1 00 «
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uti skogsteknologi

;

afverkning samt upphuggning, aptering, uppläggning och afmätning af

virke i skilda sortiment i8o timmar

kolning i mila go »

sågverksarbete 20 »

hägnadsarbete 16 »

väg-, bro- och dikningsarbeten 50 »

» skogs- och fältmätning samt afvägning:

utsättande af linjenät, linjestakning samt linje- och rågångsmätning 1 00 »

mätning med korstafla 10 »

kompassmätning 40 »

inägomätning med diopter och tub 80 »

affattning lio »

utstakning af vägar och diken samt afvägning 80 >

» skogsuppskattning

:

kubering af enskilda träd 30 »

stamräkning och linjetaxering af skogsbestånd I20 »

tjänstgöring å revirexpedition 40 »

deltagande i syn och ekonomisk besiktning 30 »

» jakt- och jaktvårdsåtgärder samt rofdj ursfångst 180 .»

» målskjutning 40 »

» bevakningstjänst 20 »

» exkursioner 44 »

Sammandrag:

teoretisk undervisning 1 60 »

öfningar å lärorummet 200 »

praktiska arbeten l
. 7 50

Summa 2,110 timmar
Härom har ni att meddela vederbörande besked.

Stockholm den 2 juli 1910.

Th. Örtenblad. Fredrik Giöbel.

Edvard Lundberg.

Administrativ praxis.

Onödigt skrifveri.

Under ofvanstående rubrik har herr K. G.G. Norling i häftets— 6 afSkogsvårdsföreningens

tidskrift för innevarande år tagit till orda för att påpeka såsom onödigt skrifveri kameral-

byråns inom domänstyrelsen fordran, dels att vid ingifvandet till styrelsen af räkning å

arfvode för skogsindelning afskrift af vederbörligt förordnande skall biläggas densamma,

dels ock att för utbekommande af slutlikvid för dylik räkning ny fullständig sådan skall

insändas.

Hvad den första fordran beträffar är det visserligen sant, att någon föreskrift ej fin-

nes, att afskrift af förordnande skall biläggas räkning, då det gäller ersättning enligt arfvo-

destaxan. Detta kunde ju äfven vara öfverflödigt, då kameralbyrån har tillgång till dojiän-
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Styrelsens utgående expeditioner, för så vidt icke kammarrätten, som det tillkommer att

granska styrelsens räkenskaper, hade behof af sådana afskrifter för att kunna kontrollera,

huruvida beräkningsgrunden för arfvodet öfverensstämmer med det utfärdade förordnandet.

Den senare anmärkningen mot kameralbyrån röjer en förvånande brist på kännedom

om de faktiska förhållandena, ehuru herr Norling sedan åtskilliga år tillbaka är anställd

hos domänstyrelsen. Herr Norling anser, att det vore enklast för såväl kameralbyräns revi-

sionsafdelning som förrättningsmannen att denne senare i en kort skrifvelse åberopar förut

ingifna räkning, hvars redan granskade slutbelopp angifves jämte då utbetaldt och nu re-

sterande penningebelopp. Härigenom skulle revisionen besparas arbetet att jämföra en ny

fullständig räkning med den gamla eller att granska äfven den nya räkningen. Jag ber då

fa fasta den ärade insändarens uppmärksamhet på, att den arfvodesräkning, som ingifves

till domänstyrelsen i och för utbekommande af half\a arfvodet efter förrättningens afslutande

å marken, icke kan i brist på indelningshandlingar slutgiltigt granskas därstädes. Denna

räkning är dessutom endast aproximativ. Först sedan indelningshandlingarna granskats af

vederbörande och blifvit af styrelsen fastställda, kan sådan slutlig granskning af räkningen

äga rum med ledning af handlingarna och styrelsens resolution. Ofta — kanske oftast —
inträffar det då, att den i första räkningen uppförda arealen icke öf\-erensstämmer med den

i styrelsens resolution angifna. Afven om skillnaden icke är synnerligen stor, nödvändiggör

den dock utarbetandet af en ny räkning för att få fram det exakta arfvodet. Det är därför

kameralbyrån måste fordra en ny fullständig räkning för utbetalandet af slutarfvodet, då

revisionen har annat att göra än eventuelt uträkna detta arfvode. — Undertecknad hade

gärna stått herr Norling till tjänst med denna upplysning, därest han så önskat.

Har den ärade insändaren således icke bättre reformförslag att framställa, torde han

göra klokast uti att nedlägga pennan för att undvika — onödigt skrifveri.

Stockholm i juni 1910.

Hj. MODIGH.
Revisor.

Tjänster och förordnanden.

Kungl. Domänstyrelsen- Generaldirektören K. Fredenberg företager inspektions-

resa */.

—

'I-
till Klotens revir samt Värmland, begagnar sig af semester */.— ^/, samt an-

träder den ^" - inspektionsresa till Norr- och Västerbotten.

Semesterlista enl. beslut den 3 juni 19 10.

KameraWyrän. Semester åtnjutes af Meves 'Vg— ^Ve- ''U~'lv Vs" "/g! ^^^^^- ^

3:dje gradens befattning, Modigh, tillf, å l:sta gradens befattning, Sahlberg "/e
—

^Ve' ^Ve

-2,, Måhlén Vs-^/s; Modigh Vt
— '7;, tillf. Sahlberg; Fahlcrantz '7,—Vg. tiHf- Sahl-

berg; Måhlén i^e— '"e-

/. Skogsbyrån. Hermelin '^-^V^, 'V^-iV-, Vg—^V^, tillf. Rasch. Wigelius ; Rasch

•-'•7,-7,, tillf. Wigelius.

//. Skogsbyrån. Örtenblad "-^ 6~"/g' ^^fr—^°/7' 'illf. Modigh samt för honom Sahl-

berg -"e— '76. Måhlén '7,-^77; Norling ^7g— '"/y. "Hf- Lundberg.

///. Skogsbyrån. Giöbel -7,— '7;, '7io— "Vio- t''!*"- ^laHing samt för honom Hagel-

stein; Mailing ^^/s—^s^ ^''If- Hagelstein; Hagelstein ^g—^/^.

Landtbruksbyrån. Roos ^/»—-"/s- ti^f- Abergsson och för honom Kinberg; Åbergs-

son "/-—37,, tillf. Schlytern; Kinberg '7;—Vg, tillf. Mörner.

Domänbyrån. Söderlind "/g—7,, ti^f- Åbergsson och för denne Schlytern "'g—
'Ve

Kinberg '7«— "/- : Strömberg ^76—'V7 i
Schlytern '78—"78-
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Byråchefen Örtenblad företager inspektionsresa ^/j— ^"/j till Dalarna.

Byråchefen Hermelin företager inspektionsresa '^/^—®/g å revir inom Umeå distrikt.

Extra jägmästarna Richard Alexandersson och Richard Wikander förordnade såsom

extra ordinarie tjänstemän hos kungl. domänstyrelsen.

OmbergS revir. Sedan jägmästaren i Ombergs revir och föreståndaren för Ombergs

skogsskola Hugo Westberg den 17 maj 1910 aflidit, har Kungl. domänstyrelsen dels förord-

nat underläraren vid skogsskolan extra jägmästaren Johan Dahlgren att från och med den

^Yg uppehålla jägmästartjänsten i Ombergs revir och föreståndarebefattningen vid Ombergs

skogsskola till dess nämnda jägmästaretjänst kan varda i vederbörlig ordning återbesatta, dels

ock extra jägmästarna David Hultman och Gunno Kinnman att bestrida Dahlgrens under-

lärarebefattning, den förre under tiden *^/g—^^e °^^ *^^" senare från och med '7g ^ch tills-

vidare under den tid Dahlgren förestår jägmästartjänsten i Ombergs revir.

I underdånig skrifvelse den ^'Yö har vidare domänstyrelsen hemställt, att Kungl. Maj:t

täcktes besluta, dels att vid tillsättande af lediga jägmästaretjänsten i Ombergs revir och med

denna hittills förenade föreståndarebefattningen vid Ombergs skogsskola denna senare be-

fattning skall tillsvidare intill dess Kungl. Maj:t annorlunda beslutar, allenast på förordnande

tillsättas att uppehållas af den som varder utnämnd till jägmästare i Ombergs revir dels ock

att det till jägmästaretjänsten i Ombergs revir anslagna bostället l mtl. Höje skall från och

med den »4 mars 1 91 1 till statsverket indragas.

Klotens revir. Kungl. Maj:t har den ^^a bemyndigat Konungens befall ni ngshaf-

vande i Västmanlands län att för en köpeskilling af 435,000 kronor inköpa vissa Baggå

bruk tillhöriga fastigheter om tillhopa 4,230 hektar i Malingsbo och Skinnskattebergs socknar,

äfvensom den 27 sistlidne maj dels bestämt att desss fastigheter skola tilläggas Klotens revir,

dels ock anvisat medel till anställande af en biträdande jägmästare i Klotens revir med sär-

skildt förvaltningsområde.

TärendÖ revir. Sedan jägmästaren K. A. Westerberg den Ye aflidit, har kungl.

domänstyrelsen förordnat tillf, jägmästaren Folke Gunterberg att från och med sagda dag

och intill dess tjänsten kan i vederbörlig ordning varda återbesatt uppehålla jägmästarbefatt-

ningen i Tärendö revir. Vid ansökningstidens utgång hade såsom sökande anmält sig extra

jägmästarna Oswald Engströmer, Hakon Stahre, Erik von Sydow, Per Evald Bergman samt

gfter ansökningstidens utgång Nils af Zellén.

Kinne revir. Till jägmästare i Kinne revir har Kungl. Maj:t den iS juni 1910

transporterat och förordnat jägmästaren i Svältornas revir E. M. Janse.

Svältornas revir. Intill dess jägmästartjänsten i Svältornas revir kan i vederbörlig

ordning blifva återbesatt bestrides densamma af assistenten i reviret e. jägm. Arvid Stahre.

Hällnäs skogsskola. Befattningen såsom föreståndare för Hällnäs skogsskola sök-

tes vid ansökningstidens utgång af e. jägmästarna Carl Olof Bohlin, Albert Carl Lindhe,

Anders Hyckert, David Grufman och Johan Wallmark. A underdånigt förslag till återbe-

sättande af tjänsten har domänstyrelsen uppfört Grufman, Bohlin och Wallmark i nu nämnd

ordning med förord för Grufman.

Tjänstledighet har af domänstyrelsen beviljats:

Tillf, jägmästare i Örebro revir Harald Stuart för enskilda angelägenheter 'V6~""'^6

med förordnande för assistenten i Örebro m. fl. revir e. jägmästaren E. Hedemann-Gade,

hvars assistentbefattning under tiden bestrides af extra jägmästaren Hjalmar Erhardt.

Jägmästare i Tärendö revir K. A. Westerberg för sjukdom fortsatt tjänstledighet '^s—
'Ye ^^^ förordnande för assistenten i Tärendö och Kalix revir e. jägm. Folke Gunterberg.

Underläraren vid Omberrgs skogsskola e. jägmästaren Johan Dahlgren för enskilda

angelägenheter -^5— 'Ve "^^'^ förordnande för e. jägm. David Hultmark.

Tillf, direktören för Kungl, skogsinstitutet Anders Wahlgren för enskilda angelägen-



SKOGSADMINISTRATIOX. //

heter ^°/g— '/. med förordnande för jägmästaren i Västra Hälsinglands revir J. E. Nilsson;

e. jägmästaren A. F. Öfverholm och Sv. O. A. Modin uppehålla Nilssons jägmästartjänst

den förre '^/g—*°/g och den senare -^o

—

Vt-

Jägmästaren i Norra Jämdai^ds revir Carl Björkbom för hälsans vårdande ^/g

—

^"/^ med

förordnande för assistenten i reviret e. jägmästaren Knut Falck.

Jägmästaren i Älfsdals revir Olof Petersson för enskilda angelägenheter ^'/g

—

^^/^ med

förordnande för skogsförvaltaren vid Uddeholms aktiebolag e. jägm. Nils Lundgren.

Jägmästaren i Ölands revir Olof Coos för enskilda angelägenheter ^Ys
—

^Ve '"^'^

förordnande för skogstaxatorn i Smålands distrikt Arvid Liedholm hvars befattning under

tiden bestrides af extra jägmästaren Alf. Winbladh.

Jägmästaren i Arvika revir Henrik Linnér för hälsans vårdande 'Ve^^V? ^^^ förord-

nande för e. jägm. A. W. Sjökvist.

Tillf, lektorn vid skogsinstitutet e. jägm. Tor Jonsson för enskilda angelägenheter med

förordnande för e. jägm. Ernst Jansson.

Biträdande jägmästaren i Karlstads revir Erik Danielsson för enskilda angelägenheter

^'/s
—

**/8 "isd förordnande för e. jägm. O. H. Lundborg.

Jägmästaren i Klotens revir J. M. Pauli för hälsans vårdande Ve— ^^'e ^^^ förordnande

för underläraren vid Klotens skogsskola Nils Klein, hvars befattning uppehålles af e. jägm.

Nils Eckerbom.

Jägmästaren i Sunnerbo revir C. B. Christoftersson för deltagande i en af Förenin-

gen för skogsvård anordnad exkursion till Preussen
''/e
—

^Ve ^^'^ förordnande för assisten-

ten i reviret e. jägm. Gunnar Fischer.

Biträdande jägmästaren i Värends revir John Carlsson för studieresa till Ostpreussen

^Yg
—

'/y med förordnande för e. jägm. Erik Helmers.

Assistenten i Gellivare m. fl. revir O. E. Holm för studieresa till Ostpreussen '^/g— '/j.

Assistenterna hos öfv-erjägmästaren i Umeå distrikt Per Normelli för studieresa till

Ostpreussen 'Ve
—

"Ve-

Öf\erjägmästaren i Gäfle—Dala distrikt Wilhelm Teden för studieresa till Ostpreussen

^'/e

—

^/i
n^d förordnande för jägmästaren i Kopparbergs revir J. H. Borglind, hvars tjänst

under samma tid bestrides af e. jägm. Alrik Vange.

Jägmästaren i Gripsholms revir G. E. Markman för hälsans vårdande ^Vs

—

^*li ™^^
förordnande för e. jägm. Emil Palm.

Jägmästaren i Värends revir von Schantz för hälsans vårdande 7:

—

-^^/i med förord-

nande för e. jägm. A. Th. Winbladh.

Skogstaxatorn i Västra distriktet IL Dahlberg för studieresa till Ostpreussen 'Ve
—

"Ve-

Kungl. Maj:t har beviljat jägmästaren i Bodens revir Arvid Montell tjänstledighet

Ye
—

^Vio ^^^^ förordnat extra jägmästaren Hakon Stahre att under tiden förestå jägmästare-

tjänsten i Bodens revir.

SkogStaxatorer. Till skogstaxator inom Östra distriktet har förordnats e. jägm.

Elis Lundman samt inom Gäfle—Dala distrikt e. jägm. Denis af Wahlberg.

Dikningsledare. Assistenten i Fredrika revir e. jägmästaren Hjalmar Hägg har

forordnats att uppehålla dikningsledarebefattningen i Umeå distrikt från och med den
'/e

tills vidare under den tid e. jägmästaren David Grufman på förordnande uppehåller före-

ståndarebefattningen vid Hällnäs skogsskola.

Till aflönade assistenter hafva förordnats

e. jägm. E. Q. Oldenburg inom Transtrands revir tillsvidare

» Einar Berggren inom Kalix m. fl. revir Ve
—
^Vu

» J. A. Amilon » Degerfors » Ve
—

'V12

» Erik Törngren i Bjurholms » 7o
—

^'/u
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e. jägm. Gustaf af Ekenstam i skyddsskogsområdet

i Jämtlands län

» Sten Bolin » »

» C. D. Löfgren » »

» John Schenström » »

» Sam. Sylvan » »

» Tage Engströmer » »

» Klas Dan Nordfors inom Pärlälfvens,

Storbackens och Jockmocks »

» F. A. Berggren inom Råneå >

» Hugo Wolff T) Österdalarna *

» Thure Sahlberg » Vilhelmina >

» Sven Lundberg hos öfverjägmästaren i

Södra distriktet

» L. O. H. Hollström inom Tärendö

Till assistent utan arfvode hafva förordnats

e. jägm. Emil Palm inom Gripsholms revir

» Nils Schager inom Blekinge-Ähus revir.

Till extra jägmästare hafva förordnats

den '^6 "^^^- skogseleven Karl Ivar Hjälmström inom Luleå distrikt

)) 26^^ „ ., Lennart O. R. Hollström » » »

Ve-
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kvalitén af skogsvårdsstyrelsernas skogliga arbete, utan jämväl sökt stödja den gjorda fram-

ställningen på skäl, hvilka skulle kunna te sig såsom ett slags räitsgrnnder för densamma.

Sålunda förfaktas, att länsjägmästaretjänstema snarast äro af officiell natur, samt att läns-

jägmästarnes ålder vid tjänstens tillsättande varit i genomsnitt något högre än öfriga extra

skogsstatstjänstemäns, hvarigenom man skulle ha anledning förmoda, att deras praktiska erfaren-

het vore större. Detta senare uttalande stöder sig på en till respektive utskottsutlåtande

fogad tablå, hvilken bl. a. synes visa, att medelåldern hos 19 st. länsjägmästare vid tjänste-

tillträdet varit 33.7 år, en ålder, som understiger allenast 16 stycken såsom skogstaxatorer,

dikningsledare och allmänningsassistenter anställda extra jägmästares, hos hvilka motsvarande

tal varit respektive 34.8, 34.— och 35.— år, men öfverstiger anställningsåldem hos 84

stycken skogsingeniörer, biträdande jägmästare, öfverjägmästareassistenter, amanuenser i Do-

mänstj'relsen, skyddsskogsassistenter och aflönade revirassistenter med en anställningsålder

af i medeltal respektive 31.3, 31.9, 28.7, 28.6, 26.8 och 31.— år.

Då den summariska utredning, som utskottet fÖrebragt öfver länsjägmästarnes anställ-

ningsålder i förhållande till de i statens tjänst varande, aflönade e. jägmästarnes, föranledt

utskottet till den felaktiga slutsatsen, att skogsvårdsstyrelserna företrädesvis skulle valt sina

forstligt bildade biträden bland de äldre och erfarnaste e. jägmästarne, torde det vara lämp-

ligt att mera i detalj granska dessa data jämte öfriga omständigheter vid länsjägmästarnes

tillsättande, som kunna vara af intresse för en rätuis lösning af meritfrågan.

Det lagstadgande, hvarpå länsjägmästaretjänstema f. n. hvilar, är § 2 af Eders Kungl.

Maj:ts nådiga förordning angående skogsvårdsstjTelse den 24 juli 1903 som säger att hos

skogsvårdsstyrelse såsom biträde skall vara anställd en forstligt bildad person, h\-ilken helst

bör haf\-a fullgjort hvad som erfordras för vinnande af anställning såsom tjänsteman i skogs-

staten. Rörande förfaringssättet vid tillsättandet af detta biträde saknas för öfrigt alla före-

skrifter. SkogsvårdsstjTelse kan sålunda knappast anses skyldig att ens kungöra platsen

till ansökan ledig och är i valet af sitt biträde fullkomligt oberoende icke blott af den inom

skogsstaten gängse meritberäkningen, utan också af alla andra slags valgrunder. Som följd

häraf kan dess val icke öfverklagas af medsökande, som anse sig med orätt förbigångna, då

bestämmelser om forum, klagotid etc. för en dylik even tualitet saknas.

Att frånvaron af alla föreskrifter om sättet för länsjägmästarnes tillsättande också i prak-

tiken framkallat fall, hvilka åtminstone för utomstående te sig såsom tämligen godtyckliga, är

lätt att visa. Vid besättandet af länsjägmästaretjänsten i Gäfleborgs län år 1905, i Skaraborgs län

såväl år 1905 som 1908, i Västerås län år 1909, samt troligen i ännu flera fall, ha sålunda respek-

tive tjänster öf\erhuf\-ud taget icke kungjorts lediga, utan besatts under hand. I ett par af dessa

fall kan man icke heller försvara detta tillvägagångssätt därmed, att de antagna varit i någon

högre grad meriterade; vid senaste tillsättandet af ifrågavarande befattningar inom Skara-

borgs och Västerås län togos sålunda i båda fallen mycket unga e. jägmästare om respek-

tive 25 och 26 år. Det har också förekommit, att personer å privat väg bliftnt erbjudna

länsjägmästaretjänst, men icke antagit densamma. Till skogsvårdsstyrelsens i Västernorrlands

forstliga biträde togs år 1905 en 23-årig, nyss utexeminerad skogselev, h%-ilken vid den an-

slagna ansökningstidens utgång icke lär befunnit sig bland de sökande, utan senare anmo-

dats. I Göteborgs och Bohus län valdes år 1907 till länsjägmästare en 25-årig e. jägmästare,

hvilken stod som en af de yngste, om icke rent af som allra yngst af 22 sökande. Om
valgrundema i detta fall meddelar den valde själf, att •>öf\er hufvud taget fäste Stjrelsen,

som jag tror, icke alltför stor \-ikt vid s. k. reducerade meriter från mer eller mindre viktiga

fbrordnaden, utan tänkte särskildt på vissa andra kvalifikationer, som icke direkt ur dylika

företedda handlingar framgingo, utan särskildt stj-rktes». För såvidt de medsökande ha

sig bekant har emellertid ingen annan än den antagne åtsports om dessa andra kvalifikatio-

ner, ännu mindre gifvits tillfälle att styrka möjligen befindiga sådana. Bland inalles 18
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sökande, hvaraf 146. jägmästare, togs år 1 905 i Kopparbergs län en 28-årig e. jägmästare,

som enligt gängse meritberäkning torde stått som n:o II bland de från institutets högre

kurs utexaminerade sökande. Till länsjägmästare i Gotdands län togs år 1 909 ibland ett

15-tal medsökande en 26-årig e. jägmästare, en af de allra yngsta och minst meriterade

bland de sökande e. skogsstatstjänstemännen. Vid 28 års ålder antogs år 1909 en e. jäg-

mästare till forstligt biträde hos skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län med förbigående af bl. a.

en 32-årig e. jägmästare med 9^2 års och ö^^ års reducerade meriter i skogsstaten. Den

antagne kunde häremot sätta 3 '/g års tjänstetid och c:a 2 års reducerade meriter, men där-

till 1^4 års tjänstgöring som biträdande länsjägmästare, hvilken senare omständighet tydligt-

vis ledde skogsvårdsstyrelsens val med bortseende från öfriga meriter.

Rörande omständigheterna vid länsjägmästaretjänsternas tillsättande må för öfrigt an-

märkas, att utomstående endast med svårighet kunna erhålla närmare inblick häri, då proto-

koll öfver valet stundom saknas eller äro ytterst knappa, t, ex. utan vidare motivering meddela,

att den eller den blifvit antagen bland så eller så många sökande. Likaså har det före-

kommit, att de e. jägmästarnes förbund mötts af den meningen, att skogsvårdsstyrelse ej

vore skyldig förete dylikt protokoll, en uppfattning, som står i skarp motsats till den offi-

ciella natur, som skogsvårdsstyrelserna och Riksdagen gjort sig angeläget att vindicera åt

länsjägmästaretjänsterna, n. b. då det gäller att få meriterna i skogsvårdsstyrelsernas tjänst

antagna i skogsstaten. För en ytterligare utredning af de grunder, som tillämpat=' vid - ^

'

af länsjägmästare, — en utredning, som tydligen är af största vikt för ett rätt- =

af den genom Riksdagens skrifvelse väckta meritfrågan — , vore det förvss ) .<. nsk-

värdt, att Eders Kungl. Maj:t läte från skogsvårdsstyrelserna infordra tablåer öiver ..'^ sökande

från föregående länsjägmäst .1, där sådana tablåer finnas, samt upplysningar öfver de skäl,

som dikterat skogsvårdsstyn "nas val. Frågan huruvida länsjägmästarne vid 5in anställning

haft större praktisk erfarenh' än de i statens aflönade tjänster anställda e. jägmästarne och

huruvida de i likhet med d' •. \ senare erhållit sina befattningar efter en öppen och opartisk

konkurrens, — hvilket sen; c' synes oss ur rättssynpunkt ännu viktigare att få utredt —

,

skulle genom en sådan undersökning framstå vida klarare och i en helt annan dager än af

den till utskottsutlåtandet fogade tablån.

Hur vilseledande denna tablå i själfva verket är, torde framgå af följande. Granskar

man anställningsåldern hos de nuvarande och f. d. länsjägmästare, hvilka här komma i be-

traktande, finner man att

länsjägi



G. Rehlin,
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må anmärkas att äfven i dylika fall kräfves, för att den sökande skall kunna tillsättas, kom-

petensförklaring från medicinalstyrelsen, hvarjämte samma ämbetsverk står som högsta kon-

trollerande myndighet öfver dylika såväl som öfver alla inom landet praktiserande läkares

fackliga verksamhet. Någon motsvarande, på högsta yrkeskompetens grundad kontroll före-

kommer f. n. icke, hvarken öfver länsjägmästarnas tillsättande, ej häller öfver deras arbete i

skogsvårdsstyrelsernas tjänst. Det försök, som i riksdagsutskottets utlåtande gjorts att beteckna

skogsvårdsstyrelsernas revisorsinstution såsom en kontroll öfver länsjägmästarnes rent fackliga ar-

bete är så iögonfallande sökt och oriktigt, att någon vidare vederläggning däraf är obehöflig.

Slutligen må anmärkas, att man f. n. arbetar på att skaffa innehafvarne af de förutnämnda

läkaretjänsterna rätt att direkt inträda i pensionskassa, en åtgärd, som också synes vara den

naturligaste, hvad länsjägmästarne vidkommer.

Det måste betecknas såsom i hög grad olämpligt, därest länsjägmästarne för att er-

hålla pension, skulle vara nödsakade att öfvergå till ordinarie statstjänst. På detta sätt skulle

ju en länsjägmästare till stort men för sitt förutvarande arbetsfält nödgas att skilja sig från detta

innan ålder eller andra omständigheter gjorde en dylik skilsmässa önskvärd. För den vid

framskriden ålder till revirförvaltare nybefordrade f. d. länsjägmästaren skulle åter öppna

sig ett nytt, omfattande arbetsfält, hvarmed han endast så småningom skulle kunna göra sig

fullt förtrogen. En sådan anordning af länsjägmästarnes pensionstörhållanden skulle alltså

vara ägnad att befordra täta tjänstebyten, något som måste anses i lika grad förkastl-gt pä

länsjägmästarens såväl som på revirförvaltarens arbetsfält, där i båda fallen en på persjnlvg

erfarenhet grundad ingående kännedom om lokala förhållanden är behöflig för nående af

ett godt arbetsresultat. Icke häller finnas några som hälst skäl, som antyda att för länsjäg-

mästaretjänsten skulle kräfvas mera vigör och ungdomlighet än för revirtjänsten, snarare

tvärtom. I Kalmar läns norra och södra landstingsområden bestridas sålunda länsjägmästare-

tjänsterna af tvenne pensionerade f. d. revirförvaltare om resp. 70 och 72 år.

I synnerhet för de extra skogstjänstemännen skulle en anordning af länsjägmästarnes

pensionsförhållanden på sätt, som i riksdagens skrifvelse föreslås, vara i hög grad ofördel-

aktig, enär den praktiskt sedt, skulle öka de extra befattningarnes antal med ett 20-tal, d.

v. s. länsjägmästaretjänsternas antal, utan motsvarande ökning af ordinarie platser. En ännu

sämre proportion mellan extra och ordinarie platser än den redan nu rådande, synnerligen

ofördelaktiga, skulle alltså inträda och därmed än ytterligare förskjutning till det sämre af

befordringsåldern till i:sta grads tjänst inom skogsstaten. Då denna enligt medeltal för ti-

den efter år 1900 är så hög som 39—40 år samt följer efter en tjänstgöring såsom e, skogs-

statstjänsteman af c:a 15 år, måste det uppenbart vara oförenligt med statens sanna intressen,

att anstalter träffas, som ytterligare skulle försena de e. skogstjänstemännens befordran. En

försening af befordringstiden med alla därmed följande konsekvenser, såsom ökad beford-

ringsafgift, senare ålderstillägg o. s. v., skulle också i föreliggande fall vara i högsta grad

orättvis, enär den skulle drabba en vida öfvervägande majoritet lägre och senare aflönade

e. statstjänstemän till förmån för en liten minoritet högre och tidigare aflönade länsjäg-

mästare.

Den kompensation, som i riksdagsutskottets utlåtande ställes i utsikt för skogsstatens

extra tjänstemän för de olägenheter, som konkurrensen med länsjägmästarne skulle medföra,

nämligen att de förra utan att riskera återinträde i statstjänst skulle kunna »förbättra sin

ekonomiska ställning i skogsvårdsstyrelsernas tjänst», blir mindre lockande i betraktande af

det godtycke, som så ofta kommer till synes vid valet af länsjägmästare, och är i hvarje

fall en fördel, som endast kan komma få till del, under det den försenade befordran skulle

drabba alla. Hvem garanterar för öfrigt, att skogsvårdsstyrelserna ej komme att sänka läns-

jägmästarelönerna, därest dessa tjänster blefve meriterande för statstjänst, och sålunda den

risk, som f. n. i viss mån kan sägas åtfölja desamma, bortfölle?
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Då riksdagen ansett sig böra stryka redan den i utskottets utlåtande föreslagna be-

stämmelsen, som afsåg att vid val af länsjägmästare i någon mån trygga en oväldig och sak-

kunnig jämförelse af de sökandes meriter, — något som skogsvårdsstyrelserna med deras

begränsade personalkännedom omöjligen kunna tänkas åstadkomma — , samt då en dylik

bestämmelse vid debatten i kamrame af en talare oemotsagdt fatt betecknas som ett byrå-

kratiskt tvång, måste det förvåna, att samma riksdag velat föreskrifva skogsstaten detaljbe-

stämmelser rörande meritberäkningen. Gör skogsvårdsstyrelserna anspråk på, att arbetet i

deras tjänst skall inom skogsstaten meriteras efter en viss norm, fordrar ju den enklaste

känsla för billighet och rätt, att omvändt arbete i skogsstatens tjänst skall meriteras efter

en viss norm inom skogsvårdsstyrelserna. Skola de efter lagen af den 24 juli 1903 af

skogsvårdsstyrelserna antagna forstliga biträdena lika väl som de af domänstyrelsen förord-

nade e. skogstjänstemännen räkna meriter för ordinarie statstjänst, måste en enhetlig praxis

rörande meritberäkning och valsätt gälla för båda de ifrågavarande myndigheterna.

Om emellertid länsjägmästaretjänsterna äro af officiell natur samt af lika eller ännu

större vikt och bet)-delse än revirforvaltarnes, tala väl dessa omständigheter snarast för, att

tjänsterna ifråga böra bringas i nivå med de ordinarie statstjänsterna genom att länsjägmäs-

tame väljas, i sitt ämbete säkerställas och i anseende till sin framtid tryggas enligt väsent-

ligen samma principer, som gälla for öfriga ordinarie statstjänare. Dessa slutsatser ligga

som så själfklara konsekvenser af de skäl, som skogsvårdsstyrelserna själfsa andragit, att det

synes egendomligt, att ej skogsvårdsstyrelserna själf\a framkommit med förslag i denna rikt-

ning. Bestämmelser i syfte att skapa en öppen och ärlig konkurrens vid valet af länsjäg-

mästare, att säkerställa den valde mot ett godtyckligt skiljande från tjänsten, men med möj-

lighet till sakkunnig kontroll af hans verksamhet samt slutligen rätt för länsjägmästarna att

inträda i pensionskassa, synas vara de tämligen själfklara åtgärder, hvilka utan att kränka de

extra skogstjänstemännens rätt eller försämra deras villkor skulle afhjälpa alla de olägenheter

som kunna härflyta ur länsjägmästarnes nuvarande ställning.

Med stöd af hvad som i det föregäerde anförts, far de extra jägmästarnes förbund

anhålla.

att Eders Kungl. Maj.-t täckds taga under ompröfning, huruvida ej

såväl statens egna intressen, som rättvisan mot både skogsstatens tjänste

män och mot länsjägmästarne blef\e bäst tillgodosedda, därest dessa senare

tjänster under betryggande föreskrifter ifråga om val och arbetskontroU ställ-

des på ordinarie stat med rätt till pension.

Skulle det likväl befinnas lämpligt, att länsjägmästarne allt framgent bibehållas vid

villkor, som göra dem tvungna att för erhållande af pension vid en mer eller mindre fram-

skriden ålder uppträda som de extra skogsstatstjänstemännens konkurrenter om ordinarie

platser inom skogsstaten, samt nödigt att de, för att med framgång kunna upptaga denna

konkurrens, räkna sig tillgodo meriter äfven i skogsvårdsstyrelsernas tjänst, får de extra jäg-

mästarnes förbund anhålla,

att Eders Kungl. Maj:t täcktes, på samma gång som länsjägmästarne

tilldelas rätt till dylik meritberäkning, jämväl träffa anstalter, som vid valet af

länsjägmästare trygga ett enhetligt tillvägagångssätt samt en oväldig och sak-

kunnig jämförelse af de sökandes meriter,

samt att Eders Kungl. Maj:t täcktes bestämma, att endast de länsjäg-

mästare, hvilka omväljas eller n>'väljas, sedan dylika bestämmelser trädt i kraft,
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få rätt att för sin verksamhet i skogsvårdsstyrelsernas' tjänst räkna sig tillgodo

meriter för ordinarie statstjänst och detta endast för den tid, som faller efter

ett på dylika grunder förrättadt val.

Särna den 16 juli 19 10.

Underdånigst

Den IS AF Wahlberg.
Ordförande i de extra jägmästarnes förbund.
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Taxatoriska undersökningar om skogsträdens

form.

Af Tor Jonson.

I. Granens stamform.

Inledning.

Sedan länge har intresset varit stort för utredning angående det

sätt, hvarpä våra skogsträd, speciellt tallen och granen, utbilda sin stam-

form. Detta intresse var att börja med af uteslutande ekonomiskt slag,

beroende på den praxis, som under trävaruhandteringens första dagar ut-

bildade sig, då större delen af all virkesförsäljning skedde på rot, hvar-

efter köparen själf fick ombesörja utdrifningen. Härvid blef det natur-

ligtvis en synnerligen viktig sak att rätt beräkna det rotstående virkets

värde, beroende på såväl kubikinnehåll som ännu mer på sortimentsut-

bytet, d. v. s. dess groflek och längd. Stigande virkespris och ökad

konkurrens åstadkom därför snart, att de flesta virkesköpare från utbytet

af fällda träd sammanställde erfarenhetsmedeltal, vanligen ordnade efter

brösthöjdsdiameter samt »god», medelgod» och »dålig» stamform. Dessa

tabeller uppgjordes för viss trakt och visst apteringssätt och kunde till

en tid anses tämligen användbara.

En ytterligare utveckling af trävaruhandteringen och i synnerhet fram-

komsten af en del skogsvetenskapliga spörsmål om t. ex. lämpHg om-

loppstid, lämplig styrka på gallringar m. m., ha emellertid sedermera

ledt till. att ett rätt afsevärdt antal mera systematiska stamformsunder-

sökningar sett dagen. Dessa hafva verkställts dels på allmänt dels ock

på enskildt initiativ, utan att de likväl ännu lämnat en definitiv lösning

af frågan.

Som exempel på ingående och vetenskapliga undersökningar kunna

nämnas de, som utförts af HOLMERZ och ÖRTENBLAD \ af Örtenblad ^

ensam samt af Fr. Lovén ^. Ofvanstående tre undersökningar, liksom

^ Om Norrbottens skogar (Bihang till K. D. S. berättelse år 1885).

' Om skogr.r och skogshushållning i Norrland och Dalarne (Bihang till K. D. S

berättelse år 1893).

^ Tallens och granens tillväxt i Värmland; Filipstad 1892 samt Våra barrskogar,

Sthlm 1903.

Skogsvårdsföreningens tidskrift jgro. Fackuppsatscr f
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ytterligare några andra delvis ej publicerade, syssla emellertid, hvad

stamformen beträffar, hufvudsakligen med dess beroende af åldern, hvar-

emot ett systematiskt utletande af trädstamm^ens formegenskaper i egent-

lig mening ej förekommer.

Resultaten af desamma äro sålunda ej af direkt taxatorisk betydelse,

hvilket däremot så godt som uteslutande är förhållandet med en upp-

sats af A. Maass såsom meddelande från Statens Skogsförsöksanstalt

\

Här framläggas nämligen dels kubikmassetabeller, dels ock afsmalnings-

tabeller angifvande diametern på olika höjd från stubben. Med den

brist på goda hjälpmedel som länge varit kännbar för svenska skogs-

männen, måste dessa tabeller anses synnerligen anmärkningsvärda, och har

jag redan vid ett föregående tillfälle ^ visat, hvilket godt resultat med

afseende på kubikinnehållet, som erhölls med Maass' tabeller äfven å

andra trakter, än där materialet insamlats. Då MaaSS emellertid själf ej

framlägger något försök till förklaring, hvaraf man kan ha anledning

sluta till, att ej blott kubikinnehållet utan jämväl den af honom funna

afsmalningen skulle förefinnas äfven å andra trakter, blef detta för sig

en orsak att söka påvisa, huruvida allmängiltighet kunde tillmätas de af

Maass erhållna resultaten.

Under arbetet härmed framkommo emellertid så många nya syn-

punkter och uppslag, att dessa gett mig anledning till att i en blifvande

serie artiklar söka analysera dels sättet, huru våra skogsträds stambygg-

nad försiggår, dels ock orsakerna till, hvarför ena eller andra r^tamfor-

men utbildas. Härjämte kommer att påpekas de vunna resultatens an-

vändning i praktiken.

Då granen är det trädslag, som företer de minsta individuella va-

riationerna från medeltalet, har detta vant en väsentlig orsak till, att

jag just börjat med dess form. Jag tillåter mig dock att själf hålla

före, att de erhållna resultaten ej spela kanske ens hufvudsaklig roll för

detta speciella trädslag, utan äro af mera vidtgående och allmängiltig

natur.

Jag vill till och med gå så långt, att jag i vissa fall anser framställ-

ningen af arbetsmetoderna som det mest väsentliga, emedan sedan resul-

taten för granen erhållits så att säga till skänks. Detta trädslag har

därför i många fall endast fått lämna kontrollmaterialet för, som jag vill

tro, allmänna lagar, ehuru undersökning för flera trädslag ännu ej före-

ligger färdig.

^ Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen inom Särna socken i Dalarne,

Skogsvårdsför:s tidskr. 1908,

^ Uppskattning af kubikinnehållet hos stående träd; denna tidskrift 19 10.
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Denna förklaring anser jag mig redan böra lämna pä förhand, då

läsaren i annat fall på mer än ett ställe torde för\åna sig öfver den

stora vikt, som lägges på den använda arbetsmetoden, hvarigenom fram-

ställningen föga synes ansluta sig till rubriken.

Formklasser.

Ett bland de viktigaste förarbetena vid en afsmalningsundersökning

är uppställandet af en god klassificeringsprincip.

Vid studium af formen hos fällda stammar finner man nämligen, som

bekant, äfven hos träd med samma längd och brösthöjdsdiameter, mer eller

mindre afsevärda olikheter i afsmalningens förlopp mellan brösthöjd och

toppen med tv' åtföljande skillnad i kubikinnehållet.

För att få en mätare på denna massaskillnad infördes redan för

ca 100 år sedan begreppet formtal, hvarmed ju forstås reduktionsfak-

torn för trädstammen ur en lika hög och grof cylinder (»idealcylindern»).

Emellertid är det vanliga s. k. brösthöjds- eller oäkta formtalet ingalunda

någon för klassificering lämplig formfaktor, då det dels är rätt obekAämt

att härleda, eftersom det ej direkt kan mätas utan måste beräknas efter

noggrann uppskattning af trädets kubikmassa. Som det dessutom ändras

ej blott med trädets form utan jämväl med höjden, är dess användning

mycket oegentlig. Detta beror ju på, att jämförelsecylinderns grundyta

kommer att tagas på proportionsvis större höjd och cylindern således

blifva mindre ju kortare trädet är, hvarför formtalet hos lika formade

träd måste falla med stigande höjd.

Denna senare olägenhet upphäfves vid användningen af de s. k.

absoluta eller Rinicker-formtalen, hvarvid hänsyn tages endast till den

ofvan brösthöjd belägna stamdelen. Att dessa formtal trots sin verkhgt

formbestämmande karaktär ej fått någon större användning måste anses

bero på, att såväl deras härledning som deras senare användning för

kubering ställer sig ännu obekvämare än brösthöjdsformtalens.

Ett betydande framsteg i sättet för formbestämningen måste där-

emot införandet af begreppet formkvot anses vara, då form och kubik-

innehåll härledas med hjälp af förhållandet mellan två olika högt be-

lägna diametrar. Trädets formklass kan nämligen härigenom lätt be-

stämmas efter de åsyftade diametrarnas mätning och uträckning af

kvoten dem emellan genom enkel division.

Af SCHIFFEL ^ och sedermera af Maass "' mättes de båda klassbe-

siäramande diametrarna vid brösthöjd och på midten, och säges ett

' Form und Inhalt der Fichte. m. fl. Mitteilungen aus dem Forsilichem Versuchs-

wesen Österreichs, Heft XXIV. XXXII u XXXIV.
- Förut citerad uppsats.
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träd som t. ex. å midten har en diameter, d., utgörande 65 % af bröst-

d
höjdsdiametern, D, tillhöra formklassen 0,65 emedan formkvoten y är

lika med 0,65 o. s. v. Af de nyssnämnda undersökningarna framgår att

midtdiametern växlar hufvudsakligen mellan 55—80 % af brösthöjds-

diametern.

Likaledes ha Maass m. fl. visat att om lika långa träd ha samma

procentuella midtdiameter, d. v. s. samma formkvot, så kunna jämväl

alla på annan höjd belägna diametrar beräknas, emedan de hos alla

träden stå i samma procentförhållande till brösthöjdsdiametern, antingen

denna är grof eller klen.

Med andra ord och förklaradt genom ett exempel innebär sålunda

detta, att om två 20 meter höga, men olika grofva träd, ha midtdia-

metrar utgörande 70 %' af brösthöjdsdiametern, d. v. tillhöra formklas-

sen 0.70, så utgöra äfven diametrarna å t. ex. 5, 6, 7, 8 o. s. v. meter

lika många procent af brösthöjdsdiameter hos det klena trädet som hos

det grofva. Den absoluta afsmalningen är däremot ej densamma, ty om
brösthöjdsdiametrarna äro 50 och 25 cm., sä smalnar det ena trädet å

nedre stamhalfvan från 50 till 35 eller 15 cm., men det klena från 25

till 17,5 eller 7,5 cm.

Denna procentuella mätning gör sålunda formbestämningen obero-

ende af trädens absoluta groflek, hvilket är mycket att föredraga fram-

för klassificering efter absoluta afsmalningstal. Att t. ex. indela träden

i klasser, allteftersom diametern sjunker så och så många cm. pr längd-

meter, är ej möjligt att i praktiken väl utföra, ehuru förslag därom ofta

framkommit. Inom ett bestånd kommer nämligen vid sådan klassifice-

ring en oändlig mängd klasser att finnas utan möjlighet att utleta någon

verklig, lagbunden medelklass.

Som en annan fördel med formkvotsmetoden framstår, att då alla

diametrar hos båda de nyssnämnda träden stå i lika förhållande till

brösthöjdsdiametern, så måste äfven massorna stå i lika förhållande till

trädens resp. idealcylindrar, hvarför formtalen måste vara lika. Form-

kvoten är sålunda både en form- och massafaktor, endast man lyckas finna

rätta sambandet mellan diametrarna inom hvarje höjdklass, hvilket blir

afsmalningsundersökningens uppgift.

Huru fördelaktigt det af ScHlFFEL och Maass använda förfarings-

sättet sålunda kan synas, anser jag dock flere skäl finnas för att ej oför-

ändradt godtaga detsamma. Så t. ex. göres liksom vid användning af

brösthöjdsformtal klassindelningen beroende af höjden, emedan de båda

klassbestämmande diametrarna ej äro lika belägna / förJiållande till

hvarandra hos olika långa träd.
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Gäller det t. ex. att klassificera två koniska träd af resp. lo och

30 m:s höjd ofvan stubben, så komma de å midten tagna måtten att

hos det korta trädet jämföras med diametern å Yio men hos det långa

med diametern å ^'30 af höjden. Härigenom kommer i o-meters trädet

i formklass 0,56, men 30-meters trädet i klass 0,52, detta ehuru båda

hade samma (konisk) form. Går man till ett träd af endast 2,6 m:s

längd, skola båda måtten tagas vid 1,3 meter, och bUr formkvoten = i,

hvilket ju i vanliga fall skulle häntyda på saknad af afsmalning eller

cylindrisk form, under det att trädet i verkligheten han ha hvad form

som helst, utan att denna formkvot ändras.

Följden häraf blir att man ingalunda kan yttra sig öfver, huruvida

en uppgifven sådan formkvot häntyder på god eller dålig formdryghet,

såvida ej trädets höjd samtidigt uppgifves. En annan följd är också, att

träd af olika höjd för att komma i samma klass måste ha olika form,

de längre behöfva vara formdrygare än de kortare, hvilket ju dels är

ologiskt dels äfven i praktiken olämpligt. I naturen mötes man näm-

ligen af ett motsatt förhållande bland de å samma lokal (bestånd) upp-

växta träden, då de härskande stamklasserna ha sämre formdryghet,

hvilket sålunda bredvid den ej jämförbara måttagningen bidrager till, att

vidt skilda formklasser kunna behöfva användas för de olika stamklas-

serna inom ett i öfrigt fullt likartadt bestånd.

Då denna af SCHIFFEL för massauppskattning använda klassifice-

ringsprincip sålunda fullt motsvarar förfaringssättet med brösthöjdsform-

talen, vilja vi analogt med dessas namn oäkta forintal kalla vScillFFELS

klasser för oäkta formklasser (formkvoter).

Ehuru oegentligt äfven när det gäller uppskattning af endast kubik-

innehållet, är användningen af dessa oäkta formklasser här dock af

mindre betydelse, än då Maass använder desamma, äfven när det gäller

att bestämma stammens form, då de, som förut visats, lätt åstadkomma

en svår begreppsförvirring, angående hvad som skall menas med god

eller dålig form, speciellt när vi i det följande skola söka utleta de

orsaker, hvaraf trädens bättre eller sämre formklass kunna anses bero.

Dessa olägenheter försvinna så godt som fullständigt, om vi öfvergå

till, hvad vi i likhet med namnet absoluta formtal, hädanefter vilja kalla

för absoluta formklasser , då den öfre diametern bör tagas midt på stam-

delen ofvan brösthöjd, d. v. s. alltid hälften så långt från toppen som

den nedre. Härvid kommer stamdelen nedom brösthöjd att vid form-

bestämningen lämnas utom räkningen.

Fördelarna med denna klassificering framför den af SCHIFFEL an-

vända framstå bäst längre ned af denna undersöknings resultat, men
kunna redan nu sägas bestå hufvudsakligen däri, att kronan kommer
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att bli lika ansatt samt stamkurvan förete samma krökning hos alla

träd inom samma formklass.

Trädens form- eller afsmalningsklass kommer sålunda hädanefter i

dessa uppsatser att bestämmas af den absoluta formkvoten, d. v. s. ur

förhållandet , där d betyder en diameter belägen hälften så långt från

toppen som brösthöjdsdiametern, D.

På grund af beskaffenheten å förefintligt material har minimiklassen

satts till 0,55, ehuru nog sämre träd ej torde vara omöjliga att i enstaka

fall uppleta t. ex i fjällskog, samt maximum till 0,80, hvilken sistnämnda

höga klass dock nära nog måste anses som en abnormitet. Angående

afståndet mellan klasserna anser jag i likhet med Maass att en skillnad

å midtdiametern af 0,05 är tillfyllest för vanliga förhållanden under det

SCHIFFEL bildat klasser med en skillnad af endast 0,02. Allteftersom d
är 55, 60, 65 o. s. v. % af D, erhålla vi således sex formklasser be-

nämnda: 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75 och 0,80, hvarvid absoluta formtalet i

hvarje klass blir c:a 10 % större än den föregåendes, samt skillnaden i

massa klasserna emellan ej fullt lika många procent. Denna massa-

skillnad är för öfrigt ej konstant utan växlar med höjden, alldenstund

det tillagda stamstycket under brösthöjd spelar olika stor roll i massa

för olika långa träd. För 20 m:s träd blir emellertid massan i en klass

c:a 8 å 9 % högre än i den närmast föregående.

Observeras bör slutligen att ett träds absoluta formklass alltid blir

något lägre än den dess oäkta, beroende på att den senares midtmåt tall-

tid tages något lägre ned och således blir större. Skillnaden mellan

måttens läge är ständigt lika med halfva afståndet mellan brösthöjd och

stubben. Huru skillnaden mellan oäkta och absoluta formkvoten växlar

framgår af den grafiska jämförelsen i fig. 5.

Materialet och dess bearbetning.

Ehuru de i slutet af denna uppsats meddelade afsmalningarna äro

funna på analytisk-geometrisk väg, fordrades gifvetvis ett från naturen

hämtadt material, dels för att kunna utreda sättet och gränserna för de

enskilda individens variationer i form, dels ock för att kunna påvisa de

gjorda matematiska beräkningarnas användbarhet för i praktiken före-

fintliga förhållanden. För tillkomsten och beskaffenheten af det för sist-

nämnda ändamål erforderliga materialet redogöres längre fram under

rubrik kontrollundersökning, men vilja vi först framlägga undersökningen

angående formvariationerna.

För studier af vanligt förekommande stamformer hos såväl gran

som tall hade jag ett ypperligt, ehuru ej alltför rikhaltigt, material i den
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samling af stamanalyser, som under årens lopp hopbragts vid Kungl.

Skogsinstitutet. Dessa analyser, som härstamma hufvudsakligen från

Klotens, men till någon del äfven från Hamra kronopark, båda i Koppar-

bergs län, äro utförda på så sätt, att stammen sönderskurits i sektioner

af två meters längd, hvar\-id en trissa afskurits å hvarje genomskärnings-

ställe för att sedermera bearbetas med afseende på årsringarnas antal

och bredd å största och minsta diametern. Med anledning af de er-

hållna resultaten har sedan grafiskt framställts ett längdsnitt af trädet i

naturlig skala för diametern, men för höjden i skala i: 50. A ritningen

är sålunda inlagdt trädets utseende vid hvart tionde år af dess lefnad,

och finnes därjämte till den grafiska tablån fogad en framställning i

siffror af tillväxtens gång under olika lefnadsår m. m., jämte en kort

ståndortsanteckning.

Förekomsten af dessa staraanalyser tillmäter jag afgörande bety-

delse för denna undersökning, då den dels tillstadde mig, att taga alla

önskade mått, dels ock gaf en fullständig bild i smått af trädets utse-

ende, hvilket sålunda under hela undersökningens gång ständigt och

jämt låg framför ögonen, hvarigenom tillfälliga oregelbundenheter voro

lätta att okulärt upptäcka, och, om så önskades, undvika.

En annan fördel med detta material var äfven sättet för dess till-

komst, då man vid dess urval sökt träffa dels för traktens skogsförhål-

landen typiska enstaka träd dels ock representanter för enskilda bestånds

samtliga stamklasser, hvarför analysstammama ofta bestå af profstammar

från enligt Urichs metod bildade fem klasser med lika stamantal.

Slutligen är sättet för bearbetningen och den grafiska uppställningen

till fördel för formundersökningen på den grund, att man vid trissornas

tagande sökt undvika alla uppenbara individuella missbildningar, såsom

starka grenknutar o. d. Ett på detta sätt utvaldt mindre material gif-

ver sålunda helt andra möjligheter till formstudier än ett mera på måfå

hopsamladt material af aldrig så stora dimensioner.

Innan jag öfvergick till mera ingående bearbetning af granmate-

rialet ansågs en sortering af detsamma nödvändig från flere synpunkter.

Som hufvudfråga måste nämligen gälla: huru ter sig det 7iormala trä-

dets formr Utletande och systematisering af från vanliga formen mer
eller mindre afvikande typer blir däremot en senare fråga af mindre

vikt. På grund häraf har jag utsorterat sådana träd som abnorma,

hvilka afsevärdt afvika från t>'pen på till samma klass hörande flertalet

träd, då dessa senare på grund af sin förekomst måste anses som nor-
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mala. Vid denna utsortering ha 6 träd, eller 1 1 procent af det dispo-

nerade materialet tillsvidare kasserats som abnormt.

De kvarvarande fördelades sedan alltefter absoluta formkvoten,

i absoluta formklasser på förut angifvet sätt, men till följd af materialets

knapphet bildades endast 3 klasser, nämligen 0,60, 0,70 och 0,80.

För att kunna jämföra formen hos träd af olika längd, användes en

metod som erbjuder stora fördelar, men mig veterligen ej förut kommit

till användning å någon publicerad svensk afsmalnings undersökning.

Hvarje träd öfverfördes nämligen till »normalmått» på så sätt, att stycket

ofvan brösthöjd indelades i 10 lika långa sektioner, hvarefter diametern

mättes i sektionsgränsen och komma således måtten att ligga å samma
proportionella höjd hos alla träd således förutom vid 1,3 å ^j^^, ^j^^, 3/^^

eller 10, 20, 30 o. s. v. % af stamdelen ofvan brösthöjd.

Sedermera sattes samtliga diametrar i procentförhållande till bröst-

höjdsdiametern, hvars värde således blef = 100. Detta senare förfa-

ringssätt motsvarar de af Maass beräknade »diameterkvoterna> , och blir

ju formkvoten lika med diameterkvoten vid eller å 50 % af stycket of-

van brösthöjd.

Slutligen togs å hvarje träd ett elfte mått 0,3 meter från marken

för att kunna beräkna rotansvällningens storlek.

I allmänhet äro måtten tagna på i millimeter när och utanpå bark

utom i ett fåtal, i tab. I särskildt angifna fall, då mätning skett inom

bark. De olika mätningsresultaten ha dock behandlats såsom likvärdiga,

hvartill jag ansett mig berättigad på grund af att Maass ^ m. fl. visat, att

granbarken praktiskt taget utefter hela stammen är proportionell mot

diametern. Någon formskillnad mellan »barkad» och »obarkad» stam

kan ej heller spåras i tab. I.

Mitt motiv till att å vissa träd ej medtaga barken är endast, att

jag dels ej ansåg mig ha råd afvara en del typiska träd i materialet, å

hvilka barken aldrig fanns inlagd, och dels behöfde jag för komplette-

ring af några felande smärre dimensioner ytterligare material, hvilket er-

hölls genom att mäta några gröfre träd i ett ungdomsstadium, hvarige-

nom samma effekt erhölls, som om ett alldeles nytt träd blifvit undersökt.

Formens oberoende af höjden.

Genom förut nämnda undersökningar har man, som nyss påpekats,

lyckats påvisa, att träden inom samma formklass afsmalna lagbundet

om de ha samma höjd. Den använda mätningsmetoden har emellertid

Förut citerad uppsats.
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ej tillåtit en sammanräkning och jämförelse mellan olika höjdklasser,

hvarför hvarje sådan fått bilda ett helt för sig.

För mig framställde sig emellertid den för här framlagda undersökning

synnerligen betydelsefulla frågan, om icke äfven de olika höjdklasserna

liknade hvarandra inbördes, d. v. s. om icke afsmalningen vore obero-

ende äfven af höjden, sedan endast de jämförbara måtten tagits å pro-

portionella ställen t. ex. som nyss angifvits, å hvarje tiondel.

För att möjliggöra för hvem som helst, att direkt ur materialet få

svar på denna fråga, har jag i tab. I framlagt samtliga 47 träd förde-

lade på formklasser och ordnade efter fallande höjd. A hvarje träd är

angifvet afsmalningsserie och absolut formtal, samt dessutom höjd och

brösthöjdsdiameter i absolut mått. För vinnande af bättre öfversikt är

slutligen i tab. II ett sammandrag gjort för den bäst doterade form-

klassen 0,70, hvars 30 stammar fördelats på 6 höjdklasser med 5 träd i

hvarje, för hvilka medeltalet angifvits.

Tah. I.

Undersökningsmaterialet, fördeladt på 3 formklasser.

CO
p
3

3



2 94' TOR JONSON.

Tab. 1.

Undersökningsmaterialet (forts.)

sr I 2. p.

Diameter i % af brösthöjdsdiametern vid en höjd af

%Z I lo ! 20
I

30
I

40
I

50
I

6o
I

70 i 8o
I

90

% af stamdelen ofvan brösthöjd (h— 1,3)

Anmärk-

ningar

23

24

25

26

27

28

29

30

Me-
deltal

7.1

7.9J

9.8i

11,3

12,0

12,0

i3,oI

14,0'

14,5

15,0

F o rm k 1 i

15.6



TAXATORISKA UNDERSÖKNINGAR OM SKOGSTRADENS FG.iM. 295'

att ett stort träd är konstrueradt på precis samma sätt som ett litet, så-

vida båda ha samma formkvot, hvilket också bevisar, att de nu af oss

bildade formklasserna äro fullt enhetliga.

Tab. II.

Stammarne i formklassen o - fördelade på sex höjdklasser.

Medeltal

II— 15

15— 19

19— 22

22—25

25—27
Medeltal
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toden med oäkta formklasser, hvilka efter olika höjd måste sönderdelas

i ett betydligt antal underklasser, hvardera fordrande sitt rätt afsevärda

material för formbestämningen.

I förbigående torde äfven kunna påvisas, huru man lämpligast borde

interpolera, om man vid hopräkningen af materialet i en formklass ej

lyckades ernå den önskade medelklassen. Maass har nämligen härvid

användt en metod, hvilken måste betraktas som föga lycklig.

Vid önskan att höja en serie från t. ex. erhållna klassen 0,77 till

jämn klass 0,80 har Maass sålunda multiplicerat samtliga diametrar (dia-

0,80
meterkvoter) med -—

' hvarefter de interpolerade siffrorna grafiskt af-

rundats. Skulle tvärtom serien sänkas till 0,77 mulitiplicerades med
0,77
^-^- Detta förfaringssätt innebär emellertid, att endast brösthöjdsdiame-

tern höjes eller sänkes, allteftersom man vill ha en lägre eller högre

serie, hvilket gifvetvis dock ej leder till önskvärdt resultat, då härigenom

sambandet med öfriga diametrar upphäfves. Detta framgår bäst af ett

konkret exempel med stor höjning, t. ex. att interpolera serien 0,70 ur

erhållna 0,62 (se tab. I) genom att multiplicera alla diametrar i denna
0,70

sistnämnda serie med (= ii2,q)
0,62

^ '

Diameter vid sektion O I II III IV V VI VII VIII IX

Formklass 0,62 uppmätt: 100 93 86 79 71 62 52 41 30 17

» 0,70 » 100 95 89 84 78 70 61 51 38 22

» 0,70 interpolerad ur 0,62 ... 100 105 97 89 80 70 59 46 34 19

Den på detta interpolerade serien får, såsom man genast ser, orim-

liga värden och kan ju lätt bevisas att midtpunkten är den enda som
kan bli riktig, därest man utgår från en riktig begynnelseserie. Då
Maass ej behöft göra några större sådana interpolationer och dessutom

grafiskt afrundadt den erhållna serien, ha visserligen mera afsevärda fel

undvikits, men måste dock denna interpolation på räkneväg anses full-

komligt oriktig och hellre utbytas mot enbart grafisk förflyttning af den

erhållna serien.

Stamkurvans ekvation.

Sedan vi i det föregående lyckats påvisa den öfverensstämmelse i

granstammens byggnadssätt, som inom samma formklass gör sig gäl-

lande hos normala träd af alla höjder och groflekar, uppdyker lätt den

frågan, huruvida man ej skall kunna finna ett matematiskt uttryck för
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denna konstaterade lagbundenhet. Ett väl funnet dylikt uttryck gifver

nämligen vid tabellers uträknande just den önskade »rj^ggraden* åt

systemet på ett helt annat sätt än empiriska medeltal, i hvilka abnor-

miteter alltför lätt insmyga sig till skada för resultatet.

Vi äro därmed inne på ett spörsmål, som under senaste femtio

åren mångfaldiga gånger varit föremål för skogsmatematiska författares in-

tresse, och talrika försök till lösning ha framlagts hufvudsakligen i t>'sk

men äfven i dansk och annan litteratur. Innan jag här går närmare in

på detta ämne, vill jag i största korthet beröra frågans hittillsvarande

läge, enligt de upplysningar Schiffel^ lämnar.

Bland författare, som sysslat med stamkurvans ek\ation, nämner

SCHIFFEL

:

Brey>l\xx, Pressler, Strzelechi, Prytz, Xossek. Kunze och Phillipp,

hvilka alla uppställt formler för att med kännedom om två diametrar och

jämförelse med kända matematiska rotationskroppar söka finna lagarna

för trädstammens byggnad i öfriga delar. För de flesta svenska skogs-

män är ju Presslers rikthöjdsmetod bekant liksom beviset för dess giltighet

för de tre rotationskropparna, paraboloiden, könen och neiloiden. Äfven

andra af de ofvannämnda författarna ha sysslat med jämförelse mellan

trädens stamform och dels dessa kroppar samt den drygare kubiska

paraboloiden, dels ock andra rotationskroppar, uppkomna genom vrid-

ning af en kurva af den allmänna ekvationen

v "-' = p X

hvarvid olika värde på m användts, allt efter olika formdryghet hos trädet.

I allmänhet ha nog dessa beräkningar hufvudsakhgen afsett att pä

grundval af de båda kända diametrarna, vanligen tagna å midten och

brösthöjd, beräkna trädets formtal och kubikinnehåll, men många fall

finnas, där man på detta sätt beräknat äfven trädens form i alla delar

lika med dessa rotationskroppar. Så har t. ex. Xorlixg genom använ-

dande af diametrarna vid 6 m. och brösthöjd föreslagit att beräkna ett

träds form och formtal efter jämförelse med könen och paraboloiden och

mellan dem interpolerade rotionskroppar allt eftersom förhållandet mellan

de båda tagna diametrarna skulle ant>-da att trädets form närmade sig

ena eller andra rotationsfiguren. ^ Schiffel ägnar de framkomna försöken

till matematisk formbestämning en vidlyftig kritik och kommer efter

jämförelse med material från naturen till den slutsatsen, att krökningen

å stammens sidolinje är oändligt växlande och kan ej uttrjxkas med en

ekvation af den allmänna formen

.' "' = M,
* Form und Inhalt der Fichte.

- En formklasslabell, Ärsskr. för Förf. f. skogsv. i Norrland 1906.
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hvarför någon verklig öfverensstämmelse mellan stamformen och de

nämda rotationskropparna paraboloiden, könen och neiloiden eller enligt

samma lag bildade mellanformer till dessa ej skulle finnas i naturen.

Ett annat förfaringssätt för beräkningen har användts af Metzger,

som i en serie artiklar^ sysselsatt sig med lagarne för trädens och be-

ståndens byggnad. Under rubriken »Die stereometrische Form des

Fichtenschaftes»^ söker han visa, hurusom trädets stam tmder kronan är

konstruerad för att i alla delar ha lika motståndskraft mot vindens böj-

ning, men inom kronan konstruerad som en kon hvarför stamformen i

sin helhet skulle betraktas som sammansatt af två matematiska rota-

tionskroppar, nämligen kubiska paraboloiden och könen. Till detta

Metzgers mycket intressanta betraktelsesätt torde vi möjligen vid annat

tillfälle återkomma, då det gäller att förklara orsakerna till växlingarna

i formdryghet. Tills vidare vilja vi endast taga fasta på Schiffels, af

naturligt jämförelsematerial understödda utredning, att hvarken Metzger

eller de ofvan nämnda författarna lyckats åstadkomma någon med na-

turen verkligt öfverensstämmande matematisk ekvation för trädstammens

afsmalning.

Så mycket mera anmärkningsvärdt är då, att ända sedan år 1903

i svensk litteratur föreligger en lösning, som, ehuru ej genomarbetad,

dock måste anses som fullt korrekt och noga öfverensstämmande med

naturen. Uppställningen i fråga är utarbetad af telegrafingenjör A. G.

Höjer och närsluten som bihang till ett arbete af dr Fr. Loven. 3 Att

den af Höjer förebragta lösningen hittills ej mera uppmärksammats eller

kommenterats bland skogsmännen, måste anses bero på, att den ej före-

ligger i för praktiskt bruk användbar form, hvarjämte den för beräk-

ningen använda högre analytiska geometrien säkert verkat afskräckande

på de flesta.

Då jag emellertid af min här framlagda undersökning om granens

afsmalning fann full öfverensstämmelse med på Höjers metod beräknade

värden, samt att hans förfaringssätt hade stora utvecklingsmöjligheter,

vilja vi i det kommande söka taga vara på dessa, sedan vi först i kort-

het omnämt det sätt, på hvilket Höjer vunnit sina resultat.

I motsatts till de föregående författarne, hvilka arbetat så att säga

med förutfattad mening, då de sökt använda bekanta rotationskroppar

med känd sidolinje, har Höjer sökt sig fram till ett resultat genom ana-

lys af en från naturen hämtad och sålunda verklig stamform.

På grundval af en af dr Loven beräknad medelafsmalningsserie har

' Miindener forstliche Häfte, 3, 5, 6 och 7.

2 » » )> 6.

^ Om våra barrskogar, Sthlin 1903.
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Höjer sålunda beräknat diameterkvoterna å olika höjder i förhållande

till en basdiameter hvars värde sattes = i. Dessa värden inlades på

ett diagram, hvars ;ir-axel motsvarade trädets längdaxel, under det att de

uppmätta diameterkvoterna afsattes efter y-axeln och utjämnades med

en försökskurva.

Efter uppdragande af tangent till denna kurva och efter diskus-

sion af dessa tangenter finner Höjer med hjälp af differentialräkning, att

afsmalningskurvans sökta ekvation måste ha formen

A= C\og^±^^ (i)

där C och c äro konstanter, och -4 betyder förhållandet mellan två dia-

metrar, hvaraf den ena, rt', är belägen / meter från toppen och den

andra, D, belägen vid basen.

Formeln kan således också skrifvas

7^ = ^^°^-^ ^'^

hvilket alltså är den matematiska beteckningen för ett träds afsmalning

eller med andra ord stamkurvans ekvation.

Genom uppställande af ett tillräckligt antal ekvationer, till hvilka

värdena på d, D och / togos från den af Lovén uppmätta afsmalnings-

serien, beräknade Höjer konstanterna C och c på här nedan angifvet

sätt, hvarefter enligt den uppställda formeln diametern beräknades med

1,5 meters mellanrum för ett träd af samma höjd som Lovens medelträd.

Härvid befanns vid jämförelse med de af Lovén uppmätta diametrarna,

att de enligt formeln beräknade på ett ställe (närmast toppen) visade

ett maxiniifel å 3,4 %. att sanitolika felet QndsiSt var c:a i
, % af bröst-

höjdsdiametern eller att hos ett 12 tums träd var c:a i mm:s felberäk-

ning på hvarje diameter sannolik, hvilket måste anses visa en förvå-

nansvärdt stor öfverensstämmelse med naturen. Denna af Höjer gjorda

beräkning gällde ju emellertid endast för Lovens stora medeltal, hvarför

resultatet ej kan direkt användas för andra trakter eller åtminstone ej

för taxeringsändamål å skog med växlande dimensioner och afsmalnings-

förhållanden.

Emellertid anser jag mig med denna undersökning kunna påvisa,

att intet hinder möter att generalisera det af Höjer använda förfarings-

sättet, och efter den uppställda formeln matematiskt beräkna afsmal-

ningens förlopp inom samtliga de formklasser, som vi i det föregå-

ende bildat.
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Till att börja med måste då konstantvärdena sökas för hvarje form-

klass. Tillvägagångssättet härvid framgår lättast af ett exempel.

Skall t. ex. afsmalningsserien för formklassen 0.70 beräknas, veta vi

om denna klass enligt dess definition att diametern 3, tagen på längden

50 från toppen är 70 9/ af diametern vid brösthöjd, B, hvilken betrak-

tas som bas, är därför = 100 och ligger på dubbla längden eller 100

från toppen.

Insattes nu i den Höjerska ekvationen (2)

— = 61og
D c

dessa kända värden på d, D, och /, erhållas två nya ekvationer näm-

ligen:

Tl_ = Clog ^+^
100 C

och
100 , c -}- 100= ( log
100 c

Divideras den öfre ekvationen med den nedre faller C bort och ef-

ter hyfsning erhålles

0.70 log [c + 100) = log {c -\- 50) -f (0.70 — i) log c

Denna ekvation är icke direkt lösbar i afseende på c, men genom

insättande af försöksvärden erhålles den satisfierad af

c = 19.78

Insattes detta värde i ett af de ofvanstående två ekvationerna t. ex.

den nedre erhålles

100 ,, 19.78 4- 100= 6 log ;

100 19.78

hvaraf
C = 1.28

Genom insättande af de kända värdena på C och c samt genom

mätning af D kan man nu beräkna diametern, ^/, på hvilken höjd som

helst hos alla träd tillhörande formklassen 0.70. Emellertid räknar man

ju i praktiken vanligen måttets höjd i absoluta tal från marken eller

stubben, under det / angifver längden i procent från toppen räknadt.

Önskar man således veta diametern, vid en höjd från marken af /h,

meter hos . ett träd, som är /i meter högt, och hvars nedre mätpunkt
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ligger m meter högt, så erhälles följande nya värde på / att i afsmal-

ningsek\-ationen insättas, nämligen

^^xoo (/.-/.,)
^^^

h—m

hvarigenom längden omföres från % till absolut mått.

Härefter kan den sökta diametern, d, vid h^ meter erhållas enhgt

ekvationen

:

100 (Il—h^)

d = D 1.28 log

19.78 +
h—tu

[9.78
(4)

Emellertid är detta uttryck gifvetvis alldeles för ohandterligt för ut-

räknande af en större mängd värden på d. I stället har jag för att

finna diametern å olika höjder gått en grafisk väg och därför till att

börja med endast beräknat diametern för hvarje tiondel af stamdelen of-

van brösthöjd genom att i ordning gifva / värdena 10, 20, 30 o. s. v.,

hvarvid mätpunkterna komma att ligga på samma ställen som å det

förut bearbetade naturliga materialet.

På samma sätt har sedermera äfven förfarits med öfriga formklasser

och är resultatet sammanställdt i tab. III, där såväl konstanter som dia-

metrar finnas uträknade inom de sex önskade klasserna. Härvid är en-

dast att märka, att jag i tabellen för att få mera öfverensstämmelse med
vanliga språkbruket kastat om procenträkningen i höjd, hvarigenom bröst-

höjden sättes = o och toppen = 100.

Tab. III.

Afsmalningen inom olika formklasser beräknad enligt

formeln

"^
I



T*rocent a/"
hq/deTt ofvoTL.

irösthqdfk-mj

^^^^ter-
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För att kunna interpolera saknade värden, ha de uträknade afsmal-

ningsvärdena inlagts på rutpapper i stor skala och sammanbundits med
kurvor, hvarigenom fullt tydligt kan afläsas dimensionerna å hvilken

höjd och i hvilken formklass som helst äfven mellan de beräknade. I

fig, I visas de funna värdena framlagda som afsmalningskurvor, dock i

liten skala.

För att nu till sist visa, i hvad män vi lyckats med generaliserin-

gen af Höjers formel, har jag sammanställt tab. IV, där medelserierna

från mitt förut bearbetade normala material jämföres med de på mate-

matisk väg funna värdena. För bättre jämförelse har jämväl skillnaden

mellan beräknade och observerade värden uträknats dels i »^ af bröst-

höjdsdiametern dels ock i absolut mått (millimeter) genom att hänföra

den funna felprocenten till medeldiametern vid brösthöjd för samtliga

träd i klassen.

Tab. IV.

Jämförelse mellan å undersökningsmaterialets uppmätta samt matematiskt
beräknade diametrar och absoluta formtal.

Formklass
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Som denna klass 0.70 dels är väl representerad och således bör ha

en god (normal) medelserie, dels ock vid andra undersökningar befun-

nits vara den på trakten oftast förekommande, så framgår häraf att den

uppställda ekvationen verkligen måste betraktas som ett matematiskt ut-

tryck för lagbundenheten i normala träds stambildning å ifrågavarande

trakt. Hos mellanformen erhöUo vi således samma eller snarare bättre

resultat än Höjer, hvilkens medeltal dock erhölls af betydligt större, men
ojämnare material.

Öfvergå vi till de mera ovanligt förekommande ytterklasserna, så är

öfverensstämmelsen mellan serierna här något sämre än i medelklassen,

ehuru ej mycket. Af många skäl kunna vi emellertid ej fordra samma
lagbundenhet hos de erhållna medeltalen för dessa klasser. Så har dels

förut påpekats, att materialet i desamma är väl knappt, och dels är

det vid all variation en vanlig företeelse att i gränsklasserna oregelbun-

denheter af alla slag äro mera vanliga än hos mellanvärdena. Går man
tillräckligt långt ut mot gränsen, blir det nämligen till sist omöjligt att

afgöra, hvad som skall anses som en verklig formvarietet eller som ren

och tillfällig individuell missbildning. I vårt här föreliggande fall blir

sålunda många träd utflyttade i gränsklasserna på grund af abnormitet

hos en af de klassbestämmande diametrarna, hvarvid någon öfverens-

stämmelse mellan öfriga mått och den sålunda felaktiga formkvoten na-

turligtvis ej gärna kan väntas.

Detta gäller i synnerhet den i mycket abnorma klassen o.so, af

hvilken i naturen »regelrätta» träd ytterst sällan förekomma och då en-

dast såsom inklämda i mycket tätvuxna bestånd. Ett par fullt normal-

vuxna träd af detta slag finnas dock i materialet, men torde flertalet träd

med denna höga formkvot vara behäftade med någon abnormitet. Me-

delserien visar också relativt större afvikelser än i öfriga klasser, då

största felet, äfvenledes beläget i toppen, utgör nära 4% eller c:a 6

millimeter. Den på vissa andra håll vanligt förekommande klassen 0.60

visar däremot nästan alltid lika god öfvercnsstämmelse som traktens me-

delklass och i detta fall med ett maximifel af endast 0.9 % eller c:a 2

millimeter.

På grund häraf torde man ha fullt fog att påstå, att den uppställda

matematiska formeln visar full öfverensstämmelse med naturen för gran

af alla afsmalningsformer å ifrågavarande trakt. Af tab. IV synes att

äfven formtalen fullkomligt stämma med de beräknade.

Denna lagbundenhet kunde gifvetvis ej betraktas som en egendom-

lighet blott för den trakt, hvarpå mitt material tagits, utan har jag se-

dermera, såsom var att vänta, funnit den vara genomgående för allt

material, hvilket jag kunnat öfverkomma i och för pröfning. Längre
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ned framlägcres sålunda en jämförelse med ett antal träd af olika här-

stamning, men innan vi taga del af denna, torde några frågor stående i

samband med de nyss framlagda matematiska beräkningarna först böra

behandlas.

Afvikelser från normalformen.

På grund af den funna öfverensstämmelsen mellan matematiskt be-

räknade och från naturen hämtade medeltalsserier torde man ha fulla

skäl att kalla den analytiskt härledda afsmalningen för granens nor-

malforvi.

Gifvetvis förekommer emellertid i synnerhet hos den enskilda indi-

viden afvikelser från detta normala växtsätt,' och gäller det därför att

undersöka, om några mera lagbundna sådana kunna påvisas. I synner-

het intressar ju oss då så sådana afvikelser, som äro af ekonomisk

betydelse.

Förutom de naturliga öfvergångarna mellan af oss bildade form-

klasser, träffar man vid undersökning af större, mera på slump uttaget

material många afvikande mått, men äro dessa oftast af det .slag, att

de måste anses som rena tillfälligheter, och kunna få sin förklaring

genom att i hvarje särskildt fall öfverväga orsakerna till abnormite-

tens uppkomst. Så kunna starka grenknutar och skador i närheten

af måttstället m. m. snedvrida resultatet, hvilket i dylika fall måste jus-

teras genom felens fördelning på ett större antal stammar, hvarigenom

verkan af dessa tillfälliga fel i allmänhet upphäfvas. För utjämning af

dylika fel har i allmänhet varit nog att taga medeltal af lo—20 träd,

då eventuella oregelbundenheter fördelats på ett åtminstone från prak-

tisk synpunkt tillfredsställande sätt.

För att då öfvergå till systenintiska afvikelser eller sådana, som ej

försvinna från ett medeltal, om än aldrig så många individ af samma
klass tillföras, så har det ej lyckats mig att utleta mer än en eller möj-

ligen ett par sådana.

Sålunda synes det. speciellt å material från Ombergs planteringar,

Skåne och Danmark, hvars härstamning torde vara från tyskt frö, som om
samtliga medelserier visade en obenägenhet att i de öfversta sektionerna

hålla det beräknade måttet fullt, utan saknas vanligen ett par procent

på diametern. Af brist på tillräckligt material kan jag dock ej nu af-

göra, om ej äfven detta endast kan vara en tillfällighet, hvarför frågan

lämnas öppen för framtida undersökning. En förklaring till ett sådant

förhållande synes dock äga viss sannolikhet, nämligen att alla träd,

som äro relativt unga och ännu befinna sig i stark höjdtillväxt, af denna

orsak ännu ej så att säga kommit i jämvikt och förmått att utbygga de
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långa och slanka toppskotten och närmast nedom liggande delar till

nödig styrka. Ett sådant inflytande af åldern (höjdtillväxten) anser jag

mera sannolik än skillnaden i härstamning mot mitt öfriga (äldre) ma-

terial, då empiriskt funna afsmalningsserier som af Burchardt framlagts

för Tyskland visa synnerlig öfverensstämmelse med mina matematiskt

beräknade värden. Ungefär analogt härmed håller jag för sannolikt, att

hos träd med hastigt ändrade lefnadsförhållanden, t. ex. plötslig friställ-

ning af undertryckt gran och däraf förorsakad förnyad höjdtillväxt, skall

kunna spåras en afsmalning, som i olika delar af stammen följer lagarne

för olika klasser. Denna dubbelform torde dock försvinna, sedan träden

fått tid på sig att åter komma i jämvikt. Slutligen synes hos de högsta

formklassernas toppdiametrar negativa afvikelser vara vanligare än posi-

tiva, hvilket jag hänför till ojämhet i grenbildningen. När det gäller

ett flertal träd, blir dock detta af så godt som ingen betydelse.

Om också ofvannämnda afvikelsers systematiska natur är mera pro-

blematisk, förekommer emellertid hos hvarje träd en annan, verklig och

genomgående afvikelse från den beräknade stamformen nämligen i den

bildning, som vanligen kallas rotansvällning . Denna förstärkning af

nedre stamdelen, hvarigenom öfvergången från stam till rot förmedlas,

är ofta af sådan art, att den inverkar på hela trädets uppskattning och

vilja vi därför här ägna den ett något mera ingående studium.

Redan själfva namnet tyder på, att man städse betraktat denna bild-

ning såsom varande utan sammanhang med stamformen i öfrigt, och

komma vi också här nedan att med rotansvällning förstå öfverskottet i

diameter utöfver den på matematisk väg beräknade, normala styrkan hos

stammen i enlighet med trädets afsmalning i öfrigt. För att få en mätare

på ansvällningens storlek sätta vi såväl den uppmätta och den beräk-

nade diametern som skillnaden eller ansvällningen i procentförhållande

till brösthöjdsdiametern.

Å det förut nämda undersökningsmaterialet hade jag å hvarje träd

uppmätt diameterns storlek å 0.3 meter från marken. Af resultatet, som

föreligger i tab. I (sid. 293), framgår huru ytterst oregelbundet denna

diameter varierar hos de olika individen, som i öfrigt måste anses syn-

nerligen jämna. Uppdelas emellertid materialet tillhörande formklassen

0.70 i höjdklasser och beräknas som i tab. V här nedan ansvällningens

storlek för hvarje klass, synes att i medeltal en dhiing äger rum i ro-

tansvällning, med stigande höjd hos trädet. Någon regelbunden skillnad

i ansvällning mellan olika formklasser framgår däremot ej af materialet

i fråga (se tab. V). Ehuru de framlagda sifl"rorna på grund af materia-
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Diameterns och rotansvällningens storlek vid en höjd af

o,- meter från marken.

Form-

klass
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Jämföras de nyss i tab. VI anförda siffrorna med dylika från Om-
bergs kronopark, visar sig hos detta senare material en ofta mångfaldigt

större ansvällning å stubbdiametern än hos det förra, och är ansvällnin-

gen särskildt stor hos de i naturskogen uppväxta, mera fristående trä-

den, ehuru väl äfven i de väl slutna planteringarna i medeltal större stubb-

diameter förekommer än t. ex. å det från Danmark eller Dalarna häm-

tade materialet.

Detta torde sammanhänga med rent lokala förhållanden. Då rot-

ansvällningen naturligtvis ej infinner sig utan orsak, men dock ej är

nödvändig för att motstå afbrytning, ty någon extra förstärkning utöf-

ver normala byggnaden behöfves ej för detta ändamål, måste den anses

ha till uppgift att göra tjänst vid trädets »förankring» i marken. Be-

hofvet häraf framträder mindre hos träd med pålrot, men den med flack-

rot försedda granen måste i allt högre grad utveckla denna öfvergång

mellan stammen och de fästande rötterna, ju större påfrestningen och ju

lösare och grundare de jordlager äro, där rötterna söka fäste. Fria och

exponerade lägen med dålig slutenhet inom bestånden, stor höjd och

rik krona äro sålunda faktorer som öka påfrestningen. Lägger man
härtill den tämligen lösa jordmånen, finnas på Omberg alla förutsätt-

ningar för utbildning af stark rotansvällning speciellt i naturskogen och

mindre i planteringarna.

Förutom dessa faktorer är mycket sannolikt att t. ex. rotröta kan

utöfva ett direkt mekaniskt inflytande på diametertillväxtens storlek på

så sätt, att en förstöring af de inre partierna tvingar ett lifskraftigt träd

att återvinna nödig hållfasthet genom förstärkning af yttre vedlagren.

Ansvälld rot anses ju också allmänt som ett säkert tecken på röta.

Äfven om vid en undersökning andra här ej nämnda faktorer skulle visa

sig ha inverkan på rotansvällningen, torde emellertid de ofvan anförda

med fullt skäl anses tyda på, att rotansvällningens storlek i mycket hög

grad är af individuell och lokal natur, hvilket är af vikt att observera

om man vill upprätta allmänna afsmalningstabeller.

Denna påvisade rotansvällning hos normalvuxna träd kan ju knap-

past benämnas en abnormitet, utan visar endast, att den för trädets öfre

regioner gällande lagbundenheten tager sig annat uttryck i stammens när-

mast marken belägna del. Vid aktgifvande å sidolinjens krökning visar

sig nämligen, att den från toppen utgående, mot axeln mer eller mindre

starkt konkava kurvan ett stycke från marken har en vändpunkt och

öfvergår därefter till starkare eller svagare konvex.
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Då emellertid den af konvexiteten inneslutna vedmassan är af så

godt som ingen ekonomisk bet>-delse i synnerhet vid jämförelse med

den af konkava kurvan inneslutna öfre stamdelen, ha vi här ingen egentUg

anledning att närmare ingå på annat än vändpunktens läge, emedan vi

gifvetvis måste söka undgå den nedre kurvan när vi önska bestämma

afsmalningens förlopp i öfre delen. Skulle nämligen så hända, att en

uppmätt diameter tages nedom vändpunkten, kan man naturligtvis ej

finna något samband med denna och de på öfre kurvan belägna, åt-

minstone ej efter de lagar, vi förut anfört.

Vid närmare studier af materialet från Dalarna angående denna sak

visar sig nu, att alla träd, som kallats normala, eller det öfvervägande

flertalet c:a 89 %, ha haft vändpunkten belägen under brösthöjd eller

åtminstone ej afsevärdt högre, så att någon betydligare störande inver-

kan kan påvisas hos något träd. Granskar man åter de 6 träd (i i % ),

hvilka kasserats som abnorma, så ha 5 af dessa uteslutits på grund af

rotansvällningens nående i starkare grad öfver brösthöjd. Dessa träd

ha sålunda betecknats som abnormiteter ejidast på grund af vändpunktens

höga läge i jämförelse med flertalet träd hos detta material.

Härigenom har nämligen sambandet brutits mellan brösthöjdsdia-

metern och öfriga tagna diametermått, hvilket förhållande framstår syn-

nerligen skarpt just på grund af, att vi antagit brösthöjdsdiametern som

bas och uträknat alla de högre liggande i procent af basen. Då nu

denna basdiameter ligger på en annan och konvex kurva, blir den för

stor och därmed alla de uträknade diameterkvoterna å öfre kurvan för

små i samma proportion, som basen är för stor.

För att ytterligare klargöra detta förhållande, som för uppskattnin-

gen är af ganska stor vikt, vilja vi som exempel taga medeltalet för tre

granar från Omberg med ovanUgt stark rotansvällning. Om vi som

vanligt börja vid brösthöjd, förhålla sig diametrarna på följande sätt:

Diametrar å sektion O I II

Uppmätta 100 79 72

Beräknade 100 91 82

Som synes faller diametern i början alldeles för fort eller 21 X P^
första tiondelen ofvan brösthöjd, och ha träden en formkvot = 0,53, lig-

gande nära könens. Absoluta formtalet befinnes vara 0,519 och således

något sämre än könens, som ju är 0,335.

För att förtydliga formens afvikelse från normala växtsättet och i

synnerhet från rätsidiga könen, hvars midtdiameter och formtal träden

ju nära nog ha lånat, har jag i fig. 2 inlagt den uppmätta stamformen

III
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med hela linjen, hvarjämte med tunna, brutna streck är inlagd den nor-

malform, träden borde ha på grund af sin formkvot.

Af teckningen synes, att vändpunkten hos dessa tre träd ligger så

högt som något ofvan första tiondelen af stamdelen ofvan brösthöjd

eller vid c:a 3,5 meter från marken, hvarigenom såväl brösthöjds- som

"/oaffh^jTvJ
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får värdet loo och de öfriga bli omflyttade i samma proportion till föl-

jande serie:

Diametrar å sektion O I II III IV V VI VII VIII IX

Uppmätta med korr. Z^^ loo 96 SS 80 73 65 57 46 34 19 %
Beräknade enl. formel... 100 94 88 81 73 65 56 45 ^;^ 18 %

Häraf framgå att de tre träden ingalunda få anses som abnorma

träd, hörande till formklassen 0.53, utan så godt som fullt normala

af formklassen 0.-5 ehuru detta ej kommer till synes i formla^oten, om
denna uträknas på vanligt sätt efter den nedre »ansvällda» diametern

vid brösthöjd. Om man i stället uppflyttat nedre mätpunkten till höj-

den 10 och den öfre proportionsvis till 55 eller hälften så långt från

toppen, erhålles formkvoten ^ = 0.63, alltså i det närmaste riktigt.

Analogt blir förhållandet hos alla träd där vändpunkten ligger of-

vanför nedre mätpunkten, ehuru så skarpa afvikelser som i vårt exem-

pel torde få anses ytterst sällsynta. Emellertid måste allt osorteradt mate-

rial, hvari längre och gröfre träd ingå, visa prof på sådan högt gående

rotansvällning, hvarför alla medeltalsserier torde visa något ansvälld dia-

meter vid brösthöjd med åtföljande för låga värden i i nedre stamhalf-

van i synnerhet på första sektionerna, men för höga ofvanför midten

(jämfr hg. 2).

A vissa häll torde rent af flertalet träd af de gröfsta stamklasserna

visa en sådan ansvällning. Huruvida man i sådant fall skall fasthålla

vid att kalla detta vändpunktens höga läge för abnormt eller fastmer

söka taga hänsyn därtill vid afsmalningstabellers upprättande, torde be-

höfva diskuteras. Ehuru det för vetenskapHgt eller mera lokalt bruk,

t. ex. å Omberg, kan vara mycket önskvärdt att få den empiriskt ut-

redda ansvällningen vid brösthöjd med i beräkningen, vill jag dock an-

föra en del skäl, som tala för, att vid upprättande af för hela landet

gällande, allmänna afsmalningstabeller, afsedda för praktiskt bruk. rotan-

svällningen ej behöfver medtagas.

1) Undersökningsmaterialet från Malingsbo, hörande till nära ty-

pisk mellansvensk skogsbygd, visar att vid mätning å 1,3 meter från

marken rotansvällningen z allmänhet ej utöfvar något störande inflytande

på måttet.

2) Som den rent matematiska beräkningsgrunden således för lik-

nande material är fullt tillämplig, synes intet skäl föreligga att modi-

fiera dessa serier med från vissa trakter empiriskt sammandragna me-

deltal, då man äfven för en senare sortens tabell måste korrigera för
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lokala förhållanden å andra håll, då dessa ju synas starkt inverka på
vändpunktens läge.

3) Användningen af rent matematiska allmänna tabeller, gynnas

af gängse praxis, som verkar därhän, att en ansvälld brösthöjdsdiame-

ter så att säga automatiskt korrigeras till normalmått.

Så t. ex. mätes i Norrland, i hvars glesare bestånd ansvällningen

bör stiga högre än i mera slutna skogar, brösthöjden vid 1,5 meter,

hvarjämte ständigt i praktiken den mätande vid tydligt skönjbar ansväll-

ning söker undgå denna genom måttets tagande högre än vanligt. Dess-

utom afrundas ju diametrarna så godt som alltid nedåt, hvarvid det lig-

ger i taxators hand att vid behof bilda så vida klasser, att det för viss

trakt åstadkommer tillräcklig afrundning.

Såvidt ej med en större undersökning kan visas, att vändpunkten

ligger ofvanför brösthöjd i långt större utsträckning, än jag af mitt ma-

terial funnit, anser jag sålunda inga talande skäl föreligga, att i de ma-

tematiska afsmalningsserierna inrymma plats för å naturliga medelserier

ä gröfre skog ofta befintlig ansvällning, utan i stället vid behof söka

eliminera bort »felet» på samma sätt som det i praktiken vanligen re-

dan tillgår.

Om ej många vetenskapliga resultat redan voro grundade på mät-

ning vid 1,3 meter och ej bekvämlighetsskäl talade däremot, skulle jag

emellertid vilja förorda en öfvergång till ständig mätning vid 1,5 meter

i likhet med hvad som sker i Norrland, då denna diameter är bättre

värdebestämmande än den vid 1,3 m.

Kubikinnehåll och formtal.

Sedan stammens form i alla delar är bekant, möter naturligtvis ingen

svårighet att äfven beräkna dess kubikinnehåll.

Höjer har sysselsatt sig äfven med denna fråga och med tillhjälp

af differential- och integralräkning beräknat volymen. V, af den rota-

tionskropp, hvars afsmalning bestämmes af ekvationen

Om grundytan (

'-'-

\ kallas C, och trädets längd ofvan denna grund-

yta för Z, kommer HÖJER till följande slutformel för volymen:

r= G.C^. [Xogef
j

(. + /.) [(log. nat. ^~^)'+ i
|

— 2 .j . . . (5.)

där C och c betyda de i afsmalningsformlerna använda konstanterna

samt ^ = de naturliga logaritmernas bas = 2,7183.
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Häraf erhålles (log i-f = o,ii^-. Inmultipliceras detta uttr\-ck inom

stora parenteser, öfvergå de naturliga logaritmerna till vanliga, och en

något enklare formel erhålles nämligen

r= G.C-^Uc-{- L) \\\o^'-^^' + cosol _ o. ...(6.

Denna formel skulle ju enligt vårt betraktelsesätt gifva massan pä
stamdelen ofvan brösthöjd.

För att finna det absoluta formtalet, som vi i likhet med bruket i

utländsk Utteratur lämpligen beteckna med c (phi), borde så denna massa

divideras med cylindern på samma grundyta och höjd.

Hvaraf

f =4 = 7^1<'- + ^'[('°«'-17^)'+ °..3a^]-o.3:r..]
. . . (7.)

Genom att insätta värdena på C, c, e och L skulle enligt denna

sista formel kunna fullt säkert beräknas formtalet för hvarje formklass.

För att få mera öfverensstämraelse med den metod, som i prakti-

ken användes för att noggrant bestämma ett liggande träds massa, an-

ser jag dock lämpligare att på grundval af de kända diametrarna sek-

tionskubera massan i hvarje formklass och därefter uträkna formtalet.

Om vi därför som förut tänka oss trädets öfre del mätt i lo sek-

tioner, så äro diametrarna vid afskärningsställena A d^, d.^, d.^ . . . d^,

samt motsvarande grundytor G, g^, g.^, g.^ . g^. Hvarje sektionslängd är

L= — och kan sedan volvmerna :, , :•, :., erhållas af medelgrundvtan
lO ' 1 ' 2' o & -

X längden.

Öfversta sektionen kuberas enklast som en paraboloid utan något

fel, som för vårt ändamål spelar roll.

Alltså

och

2 lO 2 lO ^"^
2 lO

^'=
^'l + '-. 4- -• + -10

L [G
lO V 2

Häraf formtalet

r
o = -— = L

^1 +^ +^ +

G— + A -^ gt -h •-• •- +

GL lo . G .L



314' TOR JONSON.

eller genom förkortning med L och

/>2

+ ^? + d\ +
9 = [O .Z)2

(8.)

^5Ö



TAXATORISKA UNDERSÖKNINGAR OM SKOGSTRÄDENS FORM. 3 1
5'"'''

är större än brösthöjdsdiametern. Beräkningen utföres med hjälp af

stamkurvans ekvation.

Erhålles t. ex. till svar att

D„ = D -\-— Z) := \.op D
lOO

så blir härur

och
A,2 = 1.0 p^ n^'

-Do' -D^ —o -~o
Cz^ ^ = • l.o p ^ I.O /> (.T

4 4

Det för kuberingen från stubben erforderliga absoluta formtalet är

ej fullt lika med det för brösthöjdsgrundytan gällande, men kan det-

samma lätt härledas, då vi känna stammens basdiameter, B^, och på

den grafiska afsmalningskurvan kunna afläsa den nya midtdiametern,

hvarigenom formkvoten och formklassen erhålles, och därur det för stub-

ben gällande absoluta formtalet, cr°, genom interpolering å fig. 3.

Stammens totalvolym erhålles sedan sålunda

V = G„ . h . o„

eller om i st. för G^ insattes G. i.op

så fås

V^ G . i .0 p . h

hvarur brösthöjdsformtalet

— 2

Genom att beräkna c'„ och 1,0/ för olika formklasser och höjder

kunna vi sålunda framställa alla önskade brösthöjdsformtal. Tillsvidare

finnas de erhållna resultaten angifna i de i slutet af uppsatsen bilagda

afsmalningstabellerna, men hoppas jag med tiden bli satt i tillfälle att

utarbeta tillhörande massatabeller.

För att kunna utföra beräkningarna på \ .0 p och
(f ^

har först

måst afgöras, huru långt under brösthöjd den tänkta stubbdiametern, Z?^,

skulle anses belägen, eller med andra ord huru hög stubbe, som borde

tagas i hvarje särskildt fall.

Ehuru stubbens höjd mest måste anses vara beroende af diame-

tern, kunde dock denna faktor ej här ingå på annat sätt, än att jag, till

följd af det nära sambandet mellan groflek och höjd, å det längre trä-

det beräknat högre stubbe än för de kortare. Den afräknadc stubbhöj-



3 1
6* TOR JONSON.

den utgår sålunda ständigt med i % af trädets höjd, hvilket afdrag i

vanliga fall mer än väl torde räcka till.

Af ofvanstående framgår att hvarken den från ekonomisk synpunkt

så godt som alldeles betydelselösa massan i själfva rotansvällningen och

ej heller stubben medräknats vid kuberingen, hvarjämte alla angifna

absoluta höjdmått å trädet räknats från stubben med undantag af bröst-

höjden, som gifvetvis räknas från marken.

Då det vid undersökningar af formtal mer än en gång kan vara

önskvärdt att känna sammanhanget mellan det absoluta och brösthöjds-

formtalet, har jag ansett det vara af ett visst intresse att framlägga några

reduktionsfaktorer, med hvilka absoluta formtalet skall multipliceras för

erhållande af det sökta brösthöjdsformtalet.

Denna faktor K finner jag i detta fall genom att dividera de båda

på här ofvan angifvet sätt härledda formtalen. Alltså

K f
och / = Ä'

er;
(f

Tah. VII.

Reduktionsiaktorer mellan / och (p.
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ningen, som af taxator bör utföras i större skala med ledning af i tab.

XI gifna siffror, tjänar till att fort och bekvämt finna medelformhöjden

för ett bestånd, sedan medelhöjd och formklass bestämts, för att sedan

med hjälp af den taxerade beståndsgrundytan finna beståndets massa
enligt formeln J/= G [FH).

Denna förenklade taxationsmetod, där H bestämmes å 30 ä 40 %-
stammarna från grofändan i taxationslistan räknadt, visar nämligen vid

jämförelse med klassvis uppskattning och hjälp af höjdkurva synnerligen

goda resultat.

:ffyf /fy
yvy^^

iO iZ H 16 1S W ZZ Z4^ Ze Zg 30/fö;d..

Fig. 4. Utvisande formhöjdema (/x/i för olika höjder

och formklasser.

Kontrollundersökning.

För att om möjHgt kunna konstatera, dels huruvida härstamning
eller sällsyntare beståndsformer kunde ha något inflytande på stamfor-

men, dels ock huru det framlagda systemet verkade vid uppskattning
mera i stort, behöfde jag ett, så att säga på mera naturlig väg samman-
bragt material, än det strängt sorterade, som jag först bearbetade.

Genom vänligt tillmötesgående från kamraters sida har jag då
Skogsvårds/breningeHS tidskri/t iqio. Fackuppsatser. y
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Tab. VIII.

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta diametrar å material med
olika härstamning.

Materialels

härstamning
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jag härvid erhållit, speciellt frän herrar jägmästare J. Dahlgrex, S.

Lundberg och A. Vinbergh, men äfven från andra håll.

Som förut nämnts, har emellertid sökandet efter systematiska afvi-

kelser från normalformen gifvit så godt som endast negativt resultat,

ehuru det visar sig, att å alla tre nyss nämnda områden de indivi-

duella variationerna äro större än å annat tillgängligt material.

Såväl dessa profträd som äfven andra, hvilka erhållits ur i littera-

turen tillgängliga uppgifter, ha nämligen så godt som utan undantag en-

dast styrkt riktigheten af de matematiska beräkningarna. Här nedan

anföres sålunda ett utdrag af bearbetade jämförelser mellan material från

olika håll af den beskaffenhet, att det måste anses synnerligen represen-

tativt för sina härstamningsorter. Så har genom sammanställning af

träd med lika höjder erhållits 4 grupper af gran från olika delar af

Norrland, tagna ur Th. Örtexblads år 1893 publicerade material,^

hvarjämte ett par serier tagits i Maass'* obearbetade material från Särna.

Slutligen har materialet från Omberg anförts jämte en utplockning af

ett ganska vidlyftigt material från Danmark, samladt vid profytundersök-

ningar i normala bestånd af A. Oppermaxx och C. V. Prytz.^

Materialet har i allmänhet ej räckt eller nödgat till bildande af flere

formklasser, utan har en medelformklass användts, hvilken sålunda jämväl

i viss mån upplyser om den för trakten vanliga formen. Något enda i

förhållande till de öfriga synnerligen abnormt träd har vid bearbetnin-

gen uteslutits.

Vid granskning af resultatet i tab. VIII visar sig hvad man såväl

teoretiskt som i synnerhet praktiskt måste kalla för en mycket god öfver-

ensstämmelse mellan uppmätta och beräknade diametrar, då maximi

felet i allmänhet ej uppgår till mer än ett par % af brösthöjdsdiame-

tern eller ett fåtal millimeter. Som dessutom största felet ofta ligger i

den öfversta sektionen eller strax ofvan brösthöjd, är det af ännu mindre

betydelse i ekonomiskt afseende. Ett undantag frän allmänna öfverens-

stämmelsen göres i viss mån af materialet frän Ombergs naturskog, å

hvilken serie maximifelet uppgår till nära 2 cm. Detta fel är emeller-

tid af den art, att det enligt hvad förut nämnts, kan undvikas genom

något ändrad måttagning, ty flyttas brösthöjdsmåttet till 2 meters höjd,

undgås den till c:a 7 % uppgående ansvällningen vid 1,3 meter och

mycket god öfverensstämmelse nås med alla öfre mätt.

* Om skogar och skogshushållning i Xorrland och Dalarne, Domänstyrelsens berät-

telse 1893.

- Förut nämnd uppsats.

' Undersogelser om Rodgranens Vgekst i Danmark af A. Oppermann og C. V. Prytz.

Kjobenhavn 1882. (Autograferad.)
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Vid bedömandet af resultatet bör slutligen beaktas, att en del af

jämförelsematerialet är uppmätt på halfva cm. när, under det att pro-

centsatserna i diameter variera med så små skillnader, som en eller ett

par millimeter, hvarför diameterskillnader på en procent mycket väl

kunna bestå i mätfel. Slutligen ingå i serierna, hämtade från Örten-

blad och Maass, träd af ända till 2— 3 meters höjdskillnad, hvilket vid

mätning på viss absolut höjd från stubben i synnerhet i toppsektio-

nerna åstadkommer någon snedvridning af resultatet.

Då vi sålunda, trots dessa smärre brister i pröfningsmaterialet, och

trots något försök att undvika rotansvällningen ej gjorts, erhållit en

OäkU.
formkfot
0,8^
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liga höjd- och afsmalningsklasser (jmf. Maass' uppsats sid 40g—411).

Med hjälp af en för detta ändamål konstruerad grafisk hjälptabell,

fig. 5, omföras då först de oäkta formkvoterna till absoluta, och beräknas

sedan brösthöjdsformtalet med hjälp af fig. 4, genom interpolering där

så erfordras.

Af tab. IX här nedan synes, att med få undantag skillnaden mellan

beräknade och observerade formtal är miminal, då några större skilj-

Tab. IX.

Jämförelse mellan beräknade och af Maass observerade brösthöjdsformtal.

Höjd-

klass
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serna, än hvad som skulle framgå af Maass material. Detta tillskrifver

jag, att SCHIFFEL haft större och därför äfven bättre och mera represen-

tativt material till grund för dessa klassers analysering.

Jag håller dock själf före att det på medelserier torde bli svårt att

uppnå så höga massor och formtal som klassen 0,80 visar, men har jag,

som förut nämnts, dock ansett mig böra medtaga äfven denna mindre nor-

mala maximiklass, dels emedan till densamma hörande fullt regelmässiga

träd bevisligen finnas såsom inklämda i täta bestånd, dels ock för att

ha en öfre gräns vid interpolering för träd, som visa sig gå i högre

klass än 0,75.

Äfven en bearbetning af ÖRTENBLADS material visar god öfverens-

stämmelse med afseende på formtalen, men då någon midtdiameter å

detta material ej är mätt, utan behöfver härledas frän närliggande mått-

ställen, synas ej tillräckligt fasta jämförelsepunkter finnas för att här

framlägga den gjorda jämförelsen.

Afsmalningstabeller.

Såsom resultat af den här framlagda, liksom föregående undersök-

ningen af Maass framstår den bevisade möjligheten, att med kännedom
om trädets höjd samt två diametrar kunna noggrant bestämma ej blott

alla öfriga diametrar utan äfven kubikinnehållet. För att praktiskt ut-

nyttja det nu jämväl funna matematiska uttrycket för lagbundheten i

dessa afseenden har jag till att börja med uträknat i tab. XI här när-

slutna afsmalningsserier, hvilka för de olika formklasserna samt träd af

olika höjder angifva diametern på hvarje meter, räknadt från stubben, i

procent af brösthöjdsdiametern, som mätts 1,3 meter frå7i marken. Vid

tabellernas uträknande har liksom förut stubbhöjden antagits till i pro-

cent af totala längden. De gälla för gran såväl utom som inom bar-

ken allt eftersom de båda klassbestämmande diametrarna tagas med eller

utan bark. Önskvärdt hade ju varit, att diametrarna uträknats i abso-

lut mått (cm. och tum), men hade en dylik tabell blifvit alltför omfångs-

rik för att betunga tidskriftens utrymme, hvarför dess utarbetande ställes

på framtiden. För omvandling af tum och cm. till procent eller tvärtom

kan dessutom en grafisk skala upprättas, hvarigenom alla räkningar onö-

diggöras.

Tabellerna kunna gifvetvis användas vid alla tillfällen, då det gäller

utföra sortimentsutredning t. ex. å profytor eller å trakthyggesytan (I

perioden) vid skogsindelning, men framför allt vid saluvärdering af stämp-

lingsposter eller hela egendomar samt vid beräkning af träds obh be-

stånds värdetillväxt m. m. Vid användningen har man ju att i skogen
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undersöka, hvilka grofleks-, höjd- och formklasser som finnas hos vir-

kesposten i fråga, då sedan utfallet i hvilka sortiment som helst kan

beräknas.

Härvid iakttages, att därest brösthöjdsdiameter skulle visa sig vara

behäftad med rotansvällning, den korrigeras så att den bUr verkligt

värdebestämmande, hvilket lättast sker genom att taga måttet något

högre än vanligt. Höjderna kunna i jämna bestånd ofta tillräckligt nog-

grannt bestämmas genom medelhöjdens tagande för hvarje diameterklass.

Vid ojämnt material kan däremot t. ex. hvart io:de eller 20 träd inom

hvarje diameterklass höjdmätas samtidigt med räkningen och kan sedan

hela materialet fördelas på höjdklasser i samma proportion som profträden.

Då diametrarne å gagnvirket vanligen önskas inom bark erhålles

dessa bekvämast om man vid tabellernas användning för aptering räknar

Tab. X.

Erfarenhetstal för granbarkens dubbla tjocklek i millimeter

1,3 meter från marken.

Härstamning
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norrländska landskapen, stämmer detta rätt bra med Maass' siffror, hvilka

därför måste anses kunna nöjaktigt representera norrlandsgranen. Båda
serierna äro framlagda i tab. X.

Bestämningen af formklasserna sker å liggande träd direkt genom
mätning af diametern på halfva afståndet mellan toppen och brösthöjd,

hvilken divideras med brösthöjdsdiametern, då kvoten (formkvoten) an-

gifver formklassen. A ståndskog kan klassen indirekt bestämmas genom
att efter mätning med stångklafve af en öfre diameter, t. ex. å 6 meter,

sätta denna i procent af brösthöjdsdiametern, hvarefter af tabellerna

framgår, hvilken procentsats som karakteriserar hvarje formklass. Om
sålunda ett 20 m. träd å 6 meter har en diameter, utgörande 81 % af

brösthöjdsdiametern, hör det enl. tabellen till formklass 0,60 o. s. v.

I allmänhet afse dock ej tabellerna uppskattning af enskilda träd,

hvarför det mest gäller att utleta medelformklassen för ett större antal.

Detta kan i allmänhet utföras i stort, då det visat sig att ungefär samma
klass gäller ej blott för hela beståndet utan äfven för vida trakter med
liknande slutenhets- och kronförhållanden. Lämpligaste tillfället för så-

dan undersökning lämna afverkningarna. Ehuru jag hoppas bli i till-

fälle att själf ägna denna fråga ytterligare uppmärksamhet, kan dock

redan nu som anvisning påpekas, hurusom t. ex. af ÖRTENBLADS ma-

terial synes framgå, att en formkvot af 0,60 ä 0,65 skulle vara medeltal

för hela Norrland, men själf har jag funnit att söderut 0,65 ä 0,70 sna-

rare äro medelklasser. Klasserna 0,55 och 0,80 förekomma sällan, och

aldrig som medeltal. Formen är bättre hos träd med högt sittande el-

ler kortgreniga kronor, under det att yfviga och långt nedgående samt

grofkvistiga kronor angifva dålig formklass. Väl slutna bestånd skapa

därför bättre stamform än glesa och luckiga. Detta stamformens bero-

ende af kronans form m. m. har visat sig vara af beskaffenhet, att kron-

ansättningen med mycket god framgång kan användas för formklassens

bestämmande, hvilken metod framdeles kommer att demonstreras.

I tabellerna har äfven det för hvarje höjd beräknade brösthöjds-

formtalet angifvits, hvarigenom, innan tillhörande massatabeller hunnit

uträknas, i hvarje särskildt fall trädets totala massa kan beräknas såsom

produkt af dess grundyta, höjd och detta formtal.

Till sist bör kanske påpekas att de angifna diametersiffrorna vid

ovala stamafsnitt naturligtvis afse medeldiametern, hvarför vid timmer-

köp efter tumning å »lågkant» någon reducering kan behöfva göras.
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Ehuru dessa afsmalningstabeller nu framkommit efter undersökning

af speciellt granens form, uppställer sig gifvetvis den frågan, huru andra

trädslag förhålla sig i samma afseenden. På teoretiska grunder och

jämväl efter någon pröfning af försöksmaterial anser jag mig då tillsvi-

dare kunna förorda tabellernas användning för praktiskt bruk äfven för

tall, dock endast inom bark, hvilken sålunda före procenträkningen bör

fråndragas såväl brösthöjdsdiametern som midtdiametern, om denna se-

nare skall användas för klassbestämningen. För högt i kronan belägna

diametrar bör dock tabellvärdena ej tillmätas alltför stor säkerhet, spe-

ciellt vis å vis enskilda träd.

För närvarande sysselsatt med dessa och närliggande spörsmål torde

det emellertid ej vara lämpligt att här gä en bättre utredning i förväg,

utan hoppas jag att ännu en gång fa återkomma till ämnet om stam-

formen och dess orsaker.

Likaså gifver här erhållna resultat anledning till ändrade metoder

för massa och tillväxtberäkning å ståndskog, till hvilket kapitel vi äfven

torde få anledning att vid annat tillfälle återkomma.
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Tab. XI.

AfsmalningStabeller (för gran samt inom bark för tall).

i^c/.
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Tab. XL

Afsmalningstabeller lons)

3 X

5 i
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Tab. XI.

Afsmalningstabeller (forts.)

u



SKOGSVARDSFÖRENIXGENS TIDSKRIFT I9IO, H. II FACKUPPSATSER.

SKOQSADMINISTRATIONEN.

Riksdagens anslag till skogsväsendet.

Den 16 mars 19 lo behandlade riksdagens andra kammare de äskade

anslagen till statens skogsväsende för år 19 11, och dagen efter föredrogs samma
ärende i första kammaren. Liksom förut skett i denna tidskrift ätergifves

här nedan den fullständiga diskussionen under debatten.

Om inrättande af nya jägmästaretjänster.

Kungl. Maj:t hade föreslagit Riksdagen, bland annat, att i den för skogsstalen gällande

stat uppföra ytterligare fem jäginästarebefattningar med af Kungl. Maj:t angifna löneförmåner

och i sammanhang därmed nedsätta de i samma stat uppförda resepenningar till jägmästaren

i Tjusts revir, nu 700 kronor, med 100 kronor till 600 kronor.

I detta sammanhang hade utskottet till behandling forehaft två inom Riksdagen väckta

motioner, nr 40 i Första kammaren och nr lio i Andra kammaren, däri herrar Ekelund
och Ekman i Mo gård sammanstämmande hemställt, att Riksdagen för sin del ville besluta,

alt i öfverensstämmelse med därom af domänstyrelsen framlagdt förslag ett särskildt revir,

benämndt Karlsby revir, af östra distriktet mätte inrättas, omfattande de af domänstyrelsen

närmare angifna delarna af nuvarande Ombergs revir, och att i aflöning till jägmästaren i

Karlsby revir mätte anvisas ett belopp af kronor 4,900 årligen, hvaraf kronor 2,300 i lön,

kronor 2,000 i tjänstgöringspenningar och kronor 600 i resepenningar.

Utskottet hemställde i mom. I, att Riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj:ts för-

slag i ämnet och med afslag å herrar Ekelunds och och Ekmans i Mo gärd ifrågavarande

motioner, i den för skogsstaten gällande stat uppföra ytterligare fem jägmästarebefattningar

med de af Kungl. Maj:t föreslagna löneförmåner och i sammanhang därmed nedsätta de i

samma stat uppförda resepenningar till jägmästaren i Tjusts revir, nu 700 kronor, med loo
kronor till 600 kronor.

Vid punkten funnos emellertid fogade reservationer:

af herrar Persson i Tallberg och Jansson i Krakerud ; samt
af herrar Åkerlund, Persson i Malmö, grefve R. Hamilton, Kronlund och Barthelsson,

hvilka ansett, att utskottet under mom. I bort hemställa, att Riksdagen måtte, med bifall till

såväl Kungl. Maj:ts förslag som ähen de af herrar Ekelund och Ekman i Mo gård i ämnet
väckta motioner, i den för skogsstaten gällande stat uppföra ytterligare sex jägmästarebefatt-

ningar med de af Kungl. Maj:t och nämnda motionärer föreslagna löneförmåner och i

sammanhang därmed nedsätta de i samma stat uppförda resepenningar till jägmästaren i

Tjusts revir, nu 700 kronor, med lOO kronor till 600 kronor.

Sedan utskottets hemställan i mom. I blifvit uppläst, lämnades på begäran ordet i

andra kammaren till

Herr Ekman iMo gård, som yttrade: Herr talman, mina herrar I Då man får ordet så här kort

före Riksdagens påskferier, känner man ju på sig, att det är kammarens gemensamma önskan,

att man skall fatta sig så kort som möjligt. Jag skall också söka att mest möjligt rätta mig

efter denna kammarens önskan, men jag beklagar, att jag i alla fall måste något upptaga

kammarens tid med denna fråga och med den motion, jag tillätit mig att här i kammaren afgifva.

Mina herrar, vi ha på senare tider så mycket talat om svårigheterna att få statsbud-

geten att gå ihop, och vi ha då hufv-udsakligen sysselsatt oss med möjligheten att göra be-

sparingar uti denna budget. Jag skall emellertid icke underlåta att fästa uppmärksamheten

på att det finnes två sätt att förbättra budgeten. Det ena sättet är ovedersägligen det af

mig nyss vidrörda, nämligen att söka sä mycket som möjligt är göra besparingar. Men det

andra sättet är att söka mest möjligt öka statens inkomster; och for denna möjlighet erbjuda,

enligt mitt förmenande, just våra statsskogar ett synnerligen lämpligt objekt.
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Det lärer väl icke vara tvifvel underkastade, att den dag skall komma, då våra statssko-

gar komma att ge staten en vida större inkomst än hvad de för närvarande göra; alla tec-

ken tyda på att den dagen icke är så långt aflägsen.

För att något belysa, hvad jag i detta afseende menar, nödgas jag besvära kammaren
med några jämförande siffror, jämförelser mellan hvad de svenska statsskogarna lämna i in-

komst och hvad statsskogarna i ett annat land, Tyskland, lämna i inkomst. De svenska

statsskogarna, d. v. s. kronoparkerna, som är det hufvudsakliga, men hvartill kommer —
jag nödgas taga med dessa andra, därför att det endast därigenom är mig möjligt att få

fram de erforderliga siffrorna — de mera obetydliga flygsandsplanteringarna ä kronans mark,

kronoöfverloppsmarker och under skogsstatens förvaltning ställda domänskogar, uppgingo är

1905 — några senare arealuppgifter har icke varit möjligt att erhålla — till 3,330,504 hek-

tar. Tyska rikets statsskogar uppgingo samma år till 4,459,833 hektar; men jag skall icke

sysselsätta mig med dessa, därför att för dem saknar jag jämförbara siffror, utan jag skall

af dem taga ut konungariket Preussens statsskogar, som uppgingo till 2,618,745 hektar, alltså

ett betydligt mindre område än de nämnda svenska statsskogarna uppgå till. Af statsverks-

propositionen under nionde hufvudtiteln finna herrarna på sidan 16 i det nu föreliggande

utskottsbetänkandet, att de svenska statsskogarna under de senaste fem åren lämnat i inkomst,

lägst — hvilket var förra året 1909 — 4,502,962 kronor och högst — år 1907 — 6,938,892

kronor. För att nu göra jämförelsen så fördelaktig för de svenska förhållandena som möj-

ligt, skall jag taga det år utaf de fem sista, dä inkomsterna af de svenska statsskogarna

voro högst, nämligen, som jag nyss nämnde, 1 907. Preussens statsskogar gåfvo samma år

en nettobehållning af 64,098 378 riksmark. De svenska statsskogarna ha gifvit netto i rundt

tal på den förenämnda arealen 2 kronor per hektar i genomsnitt och de preussiska 50 riks-

mark. Jag är naturligtvis beredd att här vitsorda den betydande olikhet, som förefinnes

mellan dessa skogar, mellan de svenska och de preussiska, i det att de preussiska skogarna

arbeta under väsentligt gynnsammare förhållanden än de svenska, såväl beträffande salupris

på de effekter, som därifrån afyttras, som beträffande klimatets och jordmånens beskaffenhet.

Men skillnaden i afkastning är ändock alltför betydlig för att vara uteslutande beroende på

dessa faktorer. Jag måste därför söka efter något annat skäl, hvarför vi blifvit så efter uti

inkomster på våra skogar, och när jag gör det, så kommer jag ovillkorligen till det resul-

tatet, att det beror på att våra statsskogar icke skötas lika intensivt som de preussiska stats-

skogarna. Om det skall finnas någon möjlighet att öka inkomsterna på våra skogar, så

måste vi öfvergå till intensivare skötsel, och denna intensivare skötsel återigen kan enligt

mitt sätt att se saken omöjligen ernås på något annat sätt än därigenom, att vi

finna oss i att öka den personal, som är anställd för dessa skogars tillsyn och

vård. Om denna min uppfattning är riktig, så kommer man därefter till det spörs-

målet: hur skall denna ökning af personalen ske? Skall man afvakta, att det efter

omfattande och långa utredningar slutligen konstateras, att en betydande ökning af

jägmästarekären är erforderlig, och skall man sedermera på en gång genomföra denna stora

ökning? Jag tror icke, att den vägen är den rätta, ty därigenom kommer man att ställas in-

för den situationen, att man icke kan med visshet alltid finna de rätta männen på de rätta

platserna. En så stor ökning på en gång kommer enligt min öfvertygelse att medföra, att

man mången gång måste, för att besätta ledigblifna platser, dit placera personer, som man
kanske annars icke skulle ansett vara fullt vuxna uppgiften att öfvertaga skötseln af och an-

svaret för ett eget revir. Jag tror snarare, att det är bättre att så småningom öka detta antal,

att i den mån som det visar sig erforderligt — detta är just den väg, som Kungl. Maj:t

har inslagit på — öka antalet revirföreståndare, d. v. s. jägmästare. Den af mig väckta

motionen utgör ett steg i den riktningen, och jag skall be att för kammaren få framhålla

de skäl, som för mig varit afgörande, då jag ansåg, att just här förelåg ett behof utaf att

taga ett steg i denna riktning samt i och för tillvaratagande af den ekonomiska skötseln af en

del af ett revir göra denna del till ett själfständigt revir.

Mitt förslag gäller, att det af Bona och Karlsby kronoparker skulle bildas ett särskildt

revir. Dessa kronoparker hafva af staten inköpts för ett belopp af cirka 800,000 kronor.

Och staten har på dem haft en nettobehållning af öfver 50,000 kronor. Jämför man

denna nettobehållning med de nyss af mig omnämnda förhållandena i Preussen, finner man

lätt, att denna nettobehällning knappast närmar sig de preussiska förhållandena. Men jäm-

för man den å andra sidan med medelafkastningen per hektar i Sverige, finner man, att

den är mer än dubbelt så stor som denna; och i hvarje fall finner man ju, att dessa krono-

parker hafva lämnat staten en inkomst på öfver 6 procent af den ursprungliga köpeskillingen,

jag vågar därför påstå, att man far leta efter andra revir här i Sverige — man skall åtmin-

stone icke finna många — som hafva lämnat en liknande afkastning. Den betydande af-



SKOGSADMINISTRATIONEN. 331

kastningen af detta revir har uppkommit, just såsom jag tillät mig påpeka, genom en myc-
ket intensiv skötsel och genom ett försök att, sä långt som möjligt är, förädla revirets pro-

dukter, och att vid försäljning söka att iakttaga affärsmässiga principer.

Det nuvarande reviret, som enligt motionärernas förslag skulle uppdelas på två, om-
fattar cirka 22,000 hektar. Men det är dock att märka, att vederbörande jägmästare icke

har endast förvaltningen af dessa 22,000 hektar om hand, utan han är därjämte föreståndare

för Ombergs skogsskola. Detta förhållande har också framkallat nödvändigheten af att till-

sätta en biträdande jägmästare, hufvudsakligen för skötseln af Bona och Karlsby kronoparker,

som, enligt hvad jag tillåtit mig föreslå, skulle bilda ett särskildt revir. Detta

sistnämnda skulle i så fall komma att omfatta cirka 11,600 hektar och den återstående delen

af Ombergs revir skulle bestå af 12,084 hektar.

Jag har hört sägas, att inom utskottet den invändning skulle hafva gjorts, att dessa

revir i sådant fall skulle blifva alltför små. Jag tror icke, att ur skogsmannasynpunkt den
invändningen håller streck. Men jag ber dessutom att få påpeka, att den knappast kan hålla

streck ens ur riksdagssynpunkt. Ty vi hafva redan förut inom södra och mellersta Sverige
revir, som äro vida mindre än de nu föreslagna. Så hafva vi Kinne revir, som omfattar

endast 4,109 hektar, Slättbygds revir, som omfattar 5,633 hektar, Ölands revir, som omfattar

6,227 hektar. Malmöhus revir, som omfattar 3,149 hektar, och Ängelholms revir, som om-
fattar 1,928 hektar. Om jag undantager från dessa Ölands revir, har icke i dessa revir

någon större förädling af skogsprodukter drifvits, icke ens närmelsevis så stor som inom
Bona och Karlsby kronoparker. Utskottet erkänner också — och jag är tacksam därför —
oförbehållsamt, att förslaget »ur skogsekonomisk synpunkt är synnerligen beaktansvärdt».

Detta uttryck är ordagrant återgifvet ur utskottets utlåtande. Men icke desto mindre afstyr-

ker utskottet bifall till motionen och detta af, såvidt jag kunnat finna, tre skäl, nämligen
dels att, pä grund af de planerade förhållandena i fråga om omordnande af skogsundervis-

ning, det kan komma att inträffa, att Ombergs skogsskola kommer att förändras på ett så-

dant sätt, att den icke längre skulle behöfva belasta jägmästaren med en tryckande arbets-

börda, dels att genom den nu tillsatta biträdande jägmästaren det i motionen afsedda ända-

målet redan synes vara, åtminstone i någorlunda tillfredsställande grad, uppfylldt, och dels

slutligen att man icke bör på en enskild motionärs förslag mot Kungl. Maj:ts i frågan ut-

talade mening fatta ett sådant beslut som det här föreslagna. Jag skall tillåta mig att söka
bemöta dessa tre af utskottet anförda skäl.

Beträffande först frågan om frånskiljande af föreståndarebefattningen för Ombergs skogs-

skola från jägmästarebefattningen inom reviret ber jag till en början att fä säga, att det är ju

ganska ovisst både hvad Kungl. Maj:t i den frågan kan komma till för resultat och än mer
hvad Riksdagen sludigen kan däruti komma att besluta. Men äfven om man utgår från,

att både Kungl. Maj:t och Riksdagen skulle finna ett sådant förslag vara lämpligt, sä har

den nuvarande jägmästaren inom Ombergs revir, som är född 1852, fullmakt icke blott på
jägmästaretjänsten inom reviret utan också på den därmed förenade befattningen såsom före-

ståndare för skogsskolan. Således kan man icke tänka sig en sådan förändring genomförd
tidigare än i gynnsammaste fall 1917. Skulle man trots detta kunna komma till det resul-

tat, att man vill frånskilja befattningen, tror jag, att man i sådant fall borde något förändra

revirindelningen. Och dä borde i hvarje fall dessa kronoparker bilda ett själfständigt revir.

Skulle Ombergs skogsskola framdeles komma att bibehållas och denna jämte Ombergs krono-

park bilda ett s. k. skolrevir, vore önskvärdt och lämpligt, att som kompensation till åter-

stående del af Ombergs revir efter frånskiljandet af Karlsby och skolreviret lägga en del af

Kinda revir och eventuellt till Kinda revir en del af Finspångs. Dessa senare äro trots den
föreslagna delningen väl stora, och i framtiden, när förändringen med skogsskolan skall vid-

tagas, blir förskjutning tack vare markinköp och stegrad intensitet vid skötseln nödvändig.
Afven för sådant fall, nämligen att skogsskolan och viss del af reviret frånskiljas, blir

Ombergs revir så stort, att det med nödvändighet ensamt för sig bör utgöra ett förvaltnings-

område.

Skulle åter skogsskolan komma att upphöra eller fortfarande vara förenad med reviret,

blir ju, isynnerhet i senare fallet, delning af Ombergs revir så mycket mera önskvärd och
nödvändig.

Beträffande utskottets andra skäl, nämligen att man redan kan anse, att i de uti motio-

nen afsedda hänseenden det är tämligen väl sörjdt, därigenom att en biträdande jägmästare

finnes anställd för handhafvande af skötseln af Bona och Karlsby kronoparker, ber jag alt

få säga, att det tror jag icke kan ur praktisk skogsmannasynpunkt försvaras. En sådan bi-

trädande jägmästare kan ju när som helst blifva förflyttad till en annan för honom mera för-

månlig befattning, och så kommer en ny biträdande jägmästare. Men inom detta revir har
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man nu, såsom jag tidigare tillåtit mig framhålla, lyckats uppdrifva en intensiv skogsskötse

och en affärsmässig afsättning utaf produkterna. För att att nu kunna sköta detta erfordras

icke blott en noggrann och ingående kännedom om skogsförhållandena inom reviret. Det
fordras också en lika ingående kännedom om transportförhållandena, arbetareförhållandena,

möjligheten att få de från reviret kommande produkterna lätt borttransporterade och slutligen en
ingående kännedom om kundkretsen. Det tager ganska lång tid att skaffa sig en sådan in-

gående kännedom. Det är därför beklagligt om täta ombyten skola omöjliggöra, att den
kännedomen kan tillgodogöras ur just affärsmässig synpunkt.

Ja, så träffa vi såsom det tredje af utskottet anförda skälet på en gammal bekant från

utskottsutlåtandena här i Riksdagen, nämligen att man skall akta sig för att bifalla hvad
en enskild motionär föreslagit. Jag har nu aldrig varit så rysligt betagen i den uppfattnin-

gen. Jag har nämligen hållit före, att man bör låta sak vara sak och icke fästa sig sä

mycket vid, om ett förslag har kommit från det ena eller det andra hållet. Men den upp-

fattningen må nu vara min egen. I detta fall synes mig dock, att utskottet haft bra litet

fog för att åberopa sig pä enskild motionär. Ty jag ber att få påpeka, att hvad den enskilde

motionären i sin anspråkslöshet här tillåtit sig att inför kammaren frambära, är ett förslag,

som utgått frän kungl. domänstyrelsen och öfverensstämmer fullständigt med hvad kungl.

domänstyrelsen i delta fall föreslagit, men som Kungl. Maj:t — såsom jag vågar tro endast

af sparsamhetsskäl — ansett sig icke böra bifalla.

Nu tror jag för min del, att det, såsom jag från början sade, är en dålig sparsamhet,

som Kungl. Maj:t i detta fall iakttagit. Ty den lilla ökning i budgeten, som skulle upp-

komma därigenom, att detta revir finge en ordinarie jägmästare i stället för en biträdande,

skulle säkerligen mångfaldiga gånger uppvägas däraf, att reviret sedermera för en lång fram-

tid kunde vara tiilförsäkradt att blifva affärsmässigt och väl skött. Jag är också tacksam och
glad att finna, att från denna kammare reservanter från alla partier uttalat sig till förmån för

min motion. Och jag vågar däruti se ett bevis på, att inom denna kammare kanske fruk-

tan för ett förslag från en enskild motionär icke är sä stor, som den har varit inom utskottet.

Jag vågar också däruti se en förhoppning om, att kammaren skall finna skäl uti att just ur

ekonomisk synpunkt bifalla det förslag, som jag i min motion har tillåtit mig att fram-

lägga.

Jag vågar hoppas, att vi vid detta tillfälle skola kunna bortse från en sådan liten for-

malitet, som att förslaget kommit fram frän en enskild motionär, och i stället ena oss om
ett bifall till detsamma, för att därigenom i någon mån bidraga till att öka inkomsterna åt-

minstone från en liten del af statens skogar.

Med anledning af hvad jag således tillåtit mig framföra, anhåller jag, herr talman, att

få yrka afslag ä utskottels förslag i föreliggande punkt och bifall till den af herrar Åkerlund,

m. fl. afgifna, vid utlåtandet fogade reservationen.

Vidare anförde:

Herr Limdcll: Herr talman ! Den föregående talaren har ordat om behofvet af en

ökad inkomst af skogen och en mera intensiv skogsskötsel än den nuvarande. Men frågan

är om, gentemot hvad utskottet föreslagit, detta förslag, därest det bifalles, egentligen kommer att

hafva någon verkan i nämnda riktning. Hufvudskälet för utskottets afstyrkande af motionen och
yrkande om bifall till Kungl. Maj:ts förslag var egentligen icke sparsamhetssynpunkt eller

hänsyn till det ökade lönebelopp, som det här är fråga om, utan frågan gällde, huruvida

man skulle gä den utredning i förväg, som måste företagas med hänsyn till Ombergs skogs

skola. Den föregående talaren har ju ordat just om huru det skulle ställa sig med afseende

på en förändring af skolan. Det är således otvifvelaktigt, att en förändring bör ske, och

han fann också, att ej frågan är fullständigt klar, såsom den nu är.

Huruvida förslaget att ändra den biträdande jägmästarebefattningen, som nu finnes, till

ordinarie för en kortare tid kan kan hafva någon egentlig inverkan pä skogens afkastning,

är högst tvifvelaktigt. Vi veta ju, att det, ifall förslaget bifalles, icke blir någon ökad jäg-

mästarepersonal, utan att skillnaden endast är den, att den extra jägmästare, som nu finnes,

skulle blifva ordinäre, och att lönen därigenom skulle komma att höjas med 1,700 kronor.

Den föregående talaren har framhållit, att det för ett affärsmässigt bedrifvande af skogs-

skötseln skulle vara olämpligt, om det blefve ombyte af jägmästare, därför att den nytillträ-

dande icke skulle ha reda på affärerna så bra som den, hvilken varit där någon längre tid.

Jag kan bemöta detta därmed, att det är icke den extra jägmästaren, som skall drifva

hufvudaffären, utan det är den ordinarie jägmästaren som skall göra det. Han har känne-

dom om afsättningsförhållandena och de anordningar, som erfordras, i lika hög grad som
någon annan. Det är således endast fråga om hvad den extra jägmästaren kan utföra såsom

biträde åt den ordinarie. Huruvida ett sådant tillstånd bör vara permanent, kan jag icke
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säga. Men om det skulle dröja ett eller tva. år for att få en utredning utförd härutinnan,

så lärer det väl icke haf\'a någon inverkan på skogens afkastning. Det kan således icke

hafva någon betydelse, om man uppskjuter saken så pass länge. Och man kan ju vara säker

om att det skall vara lättare för Kungl, Mai:t än för en enskild motionär att göra en ut-

redning i detta hänseende och framkomma med förslag.

Xu har den föregående talaren anmärkt, att man icke borde tillsätta så många nya
jägmästarebefattningar på en gäng, utan några i sänder. Men detta skäl gör sig ändå gällande

i detta fall. Det blir tre nya jägmästarebefattningar att tillsätta, äfven om med tillsättande

af den nu ifrågavarande jägmästarebefattningen får anstå.

På grund af hvad utskottet anfört och hvad jag nu j^ttrat, ber jag att få yrka bifall

till utskottets förslag.

Gref\-e I?. Hamilton: Jag skall yttra mig helt kort.

Väl vet jag, att kammaren har obenägenhet för att bifalla ett förslag, som framkom-
mit på grund af en enskild motion, i synnerhet när det gäller en organisationsfråga. Men
jag ber att fa fästa kammarens uppmärksamhet på, att förslaget i denna fråga har utgått från

domänstyrelsen och att det är domänstyrelsens förslag, som blifvit upptaget af herr Ekman
i Mo gärd.

Utskottet har, såsom herrarna veta, afst)rkt motionen, men sex reservanter af denna
kammare och en af den första hafva tillstyrkt motionen och domänstyrelsens förslag. Såsom
skäl härför har inom utskottet anförts, att sedan år 1889, då Östergötlands revir omorganise-

rades, skogsområdet inom Ombergs revir ökats med 8,000 ä 9,000 hektar, hvaraf närmare

S.ooo hektar utgjorde Karlsby kronopark; att denna kronopark är en sjTinerligen värdefull

park, hvilken förra året gaf ända till 7", procent på inköpsbeloppet; att på denna krono-

park förädlas virket i stor omfattning och pä grund af detta förhällande och den intensiva

skötseln kräf\-er kronoparken fullständigt sin egen förvaltare : att jägmästaren pä Ombergs
revir tillika är föreståndare för skogsskolan på Omberg och sålunda är sysselsatt med skogs-

undervisning samt har föga tid öfrig att sysselsätta sig med Karlsby kronopark, och att denna

kronopark fördenskull helt och hållet skötes af en extra jägmästare. Statsrådet och chefen

för jordbruksdepartementet synes ej heller hafva något emot en delning af reviret. Åtmin-

stone medgif\-er han i statsrådsprotokollet, att Karlsby kronopark bör hafva sin egen förval-

tare och att det ur skogssynpunkt vore synnerligen lämpligt att dela reviret. Anledningen

till, att han icke godkände domänstyrelsens förslag, är naturligtvis sparsamhetsskäl.

Det har emellertid förefallit reservanterna, som om de skäl, jag nyss framhöll och

hvilka anfördes inom utskottet, vore synnerligen vägande och att en sådan värdefull egen-

dom som Karlsby kronopark icke borde skötas af en extra jägmästare utan af en ordinarie

jägmästare, som icke komme att ombytas hvart tredje år, utan att det vore nödvändigt, att

vid den stora affärsmässiga skogsförädling, som där bedrifves, funnes en man. som uteslu-

tande ägnade sig åt den saken och finge intresse for revirets skötsel genom att studera

skogen därstädes.

Reservanterna hafva också ansett, att det belopp, 1,700 kronor, som utgör skillnaden

mellan lönen för den extra jägmästaren och en ordinarie jägmästare, icke är af den bety-

delse, att man icke bör sätta en fullt kompetent person till förvaltare af reviret, hvilket

gifvit en bruttoinkomst af öfver 1 20.000 kronor och en nettoinkomst af cirka 60,000 kronor.

Sedan jag anfört dessa skäl för bifall till reservationen, anhåller jag alt få yrka bifall

till densamma.
I detta yttrande instämde herrar Starbäck och Peterson i Kvisberg.

Herr Lundeli: Den uppgift, som den senaste talaren lämnade därom, att den biträ-

dande jägmästaren sköter Karlsby kronopark, är icke riktig, ty det är den ordinarie jäg-

mästaren, som sköter hela reviret, och den extra jägmästaren biträder honom.
Att det skulle bli någon synnerligen stor skillnad med afseende på skötseln af ifråga-

varande revir, då man i allt fall icke får någon större personal, tror jag vara tämligea

ovisst.

Vidare nämnde den förste talaren därom, att det skulle draga så lång tid med en
omändring af Ombergs skogsskola, därför att den nuvarande ordinarie jägmästaren icke

blefve pensionsmässig på ilera år. Men en ändring och omorganisation af skogsskolan

behöfver icke taga någon lång tid, så att man behöfver icke invänta den ordinarie jäg-

mästarens pensionstid. Det kan ske, så fort utredningen blir tillgänglig, och säkerligen

kan saken inom några år vara ordnad.

Pä grund häraf far jag fortfarande yrka bifall till utskottets förslag.

Grefve R. Hamilton : Enligt de upplysningar utskottet fått, har den ordinarie jäg-

mästaren icke kunnat sysselsätta sig med Karlsby kronopark, utan haft full sysselsättning

Skogsvårdsfbreningens tidskrift igio. Fackuppsatser. -^
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med dels skötseln af de gamla skogar, som efter delningen tillhöra Ombergs revir, dels

undervisningen i skogsskolan. Det har också blifvit upplyst inom utskottet, att den nu-

varande jägmästaren icke afgår före år 1917, och att, såvida icke öfverenskommelse träffas

med honom, hvilket gifvetvis beror på hans egen goda vilja, förflyttning af Ombergs skogs-

skola icke kan ske förrän nämnda år.

Härmed var öfverläggningen slutad. Vid votering afgåfvos 100 röster

för och 79 mot inrättande af Karlsby revir.

Vid ärendets behandling i första kammaren begärdes ordet af

Herr Barthelson : Utskottet har utan meningsskiljaktighet tillstyrkt Kungl. Maj:ts för-

slag uti den föreliggande revirdelningsfrågan, hvaremot utskottets majoritet icke kunnat vara

med om den delning af Ombergs revir, hvilken föreslagits af två enskilda motionärer.

Rörande den första frågan, som af utskottet tillstyrkts, torde jag därför icke behöfva yttra

mig, då förhoppning bör finnas, att Första kammaren för sin del kommer att godkänna

detta Kungl. Maj:ts förslag. Jag ber däför att genast få kasta mig in på frågan om delning

af Ombergs revir och därvid framhålla de synpunkter, som jag anser böra tagas i betrak-

tande.

Det svenska skogsväsendet har på de sista 20 ä 30 åren gjort kolossala framsteg.

Inkomsterna från statens skogar, som på 1870-talet utgjorde några hundratusentals kronor,

komma att för innevarande år uppgå till nära 11,000,000 och de äro, såsom herrarna veta,

i statsverkspropositionen beräknade för nästa är till samma belopp, 11,000,000 kronor.

Genom nu afslutade storskiften och afvittringar i Norrland och Dalarne hafva kolossala vidder

lagts under skogsstatens vård och förvaltning, och i södra Sverige hafva äfven betydande

vidder lagts under denna tjänstemannakår. I hvilken utsträckning detta sista skett, kan man
få en föreställning om, då man tänker på, att det kapital, som staten nedlagt i skogsegen-

domar under de sista 20 åren, belöper sig till mellan 20,000,000 och 30,000,000 kronor.

Oenom denna stora tillökning i förvaltningsområdet har det naturligtvis inträffat, att åtmin-

stone på vissa håll det varit omöjligt för nuvarande personal att äfven med användande af

den största energi på ett tillfredsställande sätt sköta denna statens egendom.
För att klargöra det ohållbara i nuvarande förhållanden skall jag bedja att få nämna

några siffror. När år 1870 ett svenskt revir upptogs till 17,360 hektar, i medeltal nämli-

gen, hade det 1880 ökats till 67,100 och 1890 till 77,800 för att 1900 ökas ända till

79,160 hektar. Jämföra vi dessa siffror med motsvarande för grannländerna, så finna vi,

att ett revir i Norge upptager 27,390 hektar, i Finland 13,114, i Danmark 2,184 och i

Preussen 5,375 hektar. Dessa siffror visa ju, att år 1870 gick på ett svenskt revir 10

stycken preussiska och år 1 906 16 stycken sådana.

Nu kan man visserligen invända, att dessa höga medeltal för reviren bero på de stora

arealerna i Norrland, där en ordentlig skogsskötsel ännu icke kan äga rum Detta är visser-

ligen sant, men jag erinrar därom, att för en stor del revir i södra och mellersta delarna

af riket utgör arealen 25 a 30 tusen hektar och däröfver, hvilket då ifrågavarande lands-

delars kommunikationer möjliggöra en intensiv skogsskötsel, naturligtvis är alldeles för högt.

Disproportionen mellan antalet förvaltare och de stora förvaltningsområdena, som jag med
siffror har visat, framträder så mycket tydligare, om herrarna erinra sig, att skogsstatens

tjänstemän fått en hel massa åligganden sig pålagda, som icke direkt beröra det skogliga om-

rådet. Så t. ex. skola skogsstatens tjänstemän bevaka kronans rätt samt tillse, att författning:

som röra skogen, efterlefvas, hålla syner och besiktningar icke blott å de torp och lägenheter

som i tusental numera tillhöra skogsväsendet, utan äfven i afseende å en mängd boställen,

där jägmästarna vid afgifvande af sina utlåtanden få uppträda, så att säga, såsom skilje

domare mellan till- och afträdare. Slutligen har Riksdagen genom antagande af lagen an

gående den enskilda skogsvården pålagt skogsslatens tjänstemän ett icke oväsentligt arbete

Jag erinrar vidare om att i fråga om Norrbotten gäller utsyningstväng, hvarvid äfven skogs

statens tjänstemän äro utsyningsförrättare, samt att rörande mellersta och södra delarna af

riket enligt sist antagna lag man helt enkelt kan öfverlämna skötseln af vissa enskilda

skogar åt jägmästaren i det revir, där skogen är belägen. Då nu skogsstatens tjänstemän

genom förhållandenas makt pålagts ett i alla afseenden så väsentligt ökadt arbete, så kräfver

med naturnödvändighet utveckligen, att det kommer en tidpunkt, då nuvarande personal

icke kan fullgöra de åligganden, som staten fordrar, för ett rätt utnyttjande af dess egendom.

Vill man i vårt land, såsom här ofta icke blott i Riksdagen utan ock i dagspressen fordras,

införa en intensiv skogshushållning, grundad på skogsvetenskapen, som för närvarande står

ganska högt, måste också Riksdagen bevilja därför nödvändiga medel. Jag vill icke för

min del in absurdum påyrka revirdelningar, utan endast framhålla nödvändigheten af atl
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Tcvirdelning verkställes, då sådant af fackmyndigheterna fordras, när det visas med klara

siflFror, att en delning är nödvändig for uppnående af intensiv skogsskötsel eller, med andra

•ord, då det kan visas, att delningen är för kronan sä att säga en god affär. Jag kan icke

underlåta att i detta sammanhang anföra hvad utskottet i föreliggande utlåtande säger.

I Vid bedömandet af den ifrågasatta revirregleringen inom Östergötlands och Kalmar
län torde en mera principiell synpunkt böra anläggas. I mellersta och södra Sverige, där

på grund af den tätare befolkningen och de bättre kommunikationerna afsättningen af skogs-

produkterna kan ske med större lätthet och högre vinst än i de nordligare delarna af landet,

torde nämligen vid för\"altningen af de allmänna skogarna, särskildt de under skogsstatens

omedelbara vård ställda, hufvudvikten läggas därpå, att skogsskötseln bedrih-es så intensivt,

som förhållandena medgifva, hvilket tydligtvis i sin ordning nödvändiggör lämplig begräns-

ning af de särskilda förvaltningsområdena. I denna riktning har också Riksdagen vid flera

tillfällen uttalat sig. Hvad sålunda sagts gäller i hög grad nu ifrågavarande revir, och då
såsom ofvan nämnts statsskogamas areal inom dessa revir genom de betydande markförvärf,

kronan där under de senare åren gjort, väsentligt ökats, finner utskottet i likhet med Kungl.
Maj:t och domänstyrelsen en uppdelning af reviren på flere förvaltningsenheter forestafvadt

af en god skogshushållning.»

Jordbruksutskottet har sålunda här uttalat ungefär detsamma, som jag sökt framställa,

och erkänt befintlighen af de behof, hvilka jag sökt med siffror visa.

Jag nämnde nyss, att, då behof af intensiv skogsskötsel visar sig vara nödvändig, revir-

delning bör ske. Ett sådant behof finnes, vill jag påstå, i fråga om Ombergs revir. Motio-

nären har med siffror tjdligen visat, att ett dylikt behof här föreligger, och jag ber att få

något upprepa af hvad han anfört. Under senare åren har inköp af skogsegendomar skett,

hvilka tillagts Ombergs revir, och köpeskillingen for tvenne af dessa kronoparker. Bona och
Karlsby, uppgår till i rundt tal 800,coo kronor. Xettoafkastningen för sistnämnda krono-

parker utgör för år

1905 c:a 20,793 kronor.

1906 > 12,498 >

1907 » 27,536
1908 » 58,254 och

1909 » 59.500 »

tinder det att motsvarande siffror fÖr den del af Ombergs revir, som icke omfattar Bona
och Karlsby kronoparker, utgöra för år

1905 c:a 24,481 kronor.

1906 i 18.321 ' och

1907 55-774

Såsom herrarna finna, anför jag icke de i motionen uppgifna siflrorna för år 190S, som icke

äro riktiga, utan bero på ett misstag af motionären. Afkastningen från detta revir har så-

lunda visat sig vara stadd i stark utveckling.

Tänker jag då särskildt pä Karlsby kronopark, sä finner jag, att dess läge är sådant,

att goda utsikter finnas för bedrifvande af en intensiv skogshushållning, sådan som Riks-

dagen fordrat, att man bör införa å statens skogar. Midt genom parken går en järnväg, och
vid denna finnes på parken en station, hvarjämte inom ett bösshåll från parkgränsen finnes

ytterligare en station — det vill säga parken är försedd med en järnväg, som går midt
igenom densamma och tsenne järnvägsstationer till förfogande. A dess västra gräns ligger

Vättern på en half mils afstånd med utmärkta upplagsplatser, och ungefär en mil från

parken ligger staden Motala, där sämre ved och skogsaffall kunna afsättas. Kol kan mycket
väl afsättas genom nyssnämnda järnväg till Bergslagen, och sålunda finnes möjlighet för af-

sättning af alla skogsprodukter, så att de kunna nyttiggöras i minsta detalj. Ett verkligt

behof föreligger således af, att pä denna plats finnes en ordinarie jägmästare. Gifvet är.

att, då kronan köper så stora possessioner som denna, de härigenom ökade göromälen icke

kunna läggas på förutvarande jägmästaren, utan man har måst tillsätta en särskild 5. k. bi-

trädande jägmästare för skötande af nu berörda områden. Faktum är sålunda, att reviret i

fråga i realiteten redan är deladt, fastän ena hälften skötes af en extra jägmästare. Då
frågar jag: ligger det i statens intresse, att denna hälft skötes af en extra jägmästare? Denne
liar precis samma arbete, samma ansvar som den ordinarie, hvilken sköter den andra hälften.

Så snart en extra jägmästare — särskildt är detta fallet med en skicklig person — sköter

en sådan befattning, är det att förutse, att han, så fort sig göra låter, söker sig ordinarie

befattning, det vill säga man får täta ombyten, och hvar och en, som haft med en dylik
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förvaltning att göra, vet väl, att det uppstår förlust vid förvaltningen genom dylika oupp-

hörliga ombyten. Detta gäller så mycket mer i fråga om förvaltaren här, som det icke-

rör sig blott om en enda egendom, ty den jägmästare, som har Karlsby att sköta, har äfven

att förvalta flera andra kronoparker jämte flera smärre skogar och domäner. För att sätta

sig in i de förhållanden, som förekomma vid denna förvaltning, behöfver han ju ett par år,

men då han väl kommit in i förhållandena och kan börja göra sina kunskaper gällande,

flyttar han kanske. Det synes mig, som om detta icke kan vara öfverensstämmande med
statens intressen.

Här gäller det således: skall man behålla den extra jägmästaren eller anställa en-

ordinarie? Jag vill i sammanhang härmed, i fråga om detta extra-jägmästare-system, som på
skogsbanan inrotat sig och börjat blifva till skada för statens skogshushållning, anföra, hvad

de extra jägmästarna själfva, som kunna sägas vara parter i målet, säga härom. I »Skogs-

värdsföreningens Tidskrift» för år 1 909 yttrar extra jägmästaren Wibeck härom: »extra

ordinariesystemet har för länge sedan inom svenska skogsstaten nått en fullkomligt abnorm
utveckling. Med dess nuvarande omfattning utgör det ett verkligt hinder för personalens

fulla utveckling och utnyttjande samt binder tjänstemännen under oskäligt lång tid vid ogynn-

samma arbetsförhållanden och mindre inkomster, än en snabbare befordran skulle medföra!

Det vore ej en dag för tidigt, att vi lärde oss att se detta samt grepe verket an att af hjälpa

missförhållandena.

»

Se vi nu på de skäl, som Kungl. Maj:t och utskottet anfört, för att denna delning

kan anstå, så synes det mig, att jag där icke kan finna ett enda verkligt talande skäl för

detta undanskjutande af frågan. Man har anfört det skälet, att här på de sista tre årer»

icke något ytterligare inköp af skogsmark skett, och att därför ena hälften af reviret fort-

farande kan skötas af en extra jägmästare. Mig synes detta skäl snarare tala för, att mar>

nu bör ändra detta förhållande.

Så anför statsrådet oeh chefen för jordbruksdepartementet, att det statsfinansiella»^

läget för närvarande omöjliggör en delning. Jag vill icke ingå på frågan om finanserna,

utan endast påpeka, att kostnadan för delningen, 1,700 kronor, utgör fördelad på tvenne

revir, 850 kronor för hvart och ett, och med den kännedom jag äger om personalen, är jag^

öfvertygad, att dessa herrar, om reviret blir deladt, skola sätta en heder i att återbörda till

statsverket icke blott dessa 850 kronor, utan åtskilligt därutöfver.

Domänstyrelsen har också framhållit icke blott nödvändigheten frän skoglig synpunkt

af att detta revir delas, utan äfven att delningen komme att för statsverket medföra ökade

inkomster. Man måste väl ändock i detta fall taga hänsyn till, hvad skogsförvaltningen ocb

de, som på detta område böra sitta inne med sakkunskap, hafva att säga.

Ett af de hufvudskäl, som af utskottet anförts mot att dela reviret, är förhållandena

med Ombergs skogsskola. Förhållandet är ju det, att den kommitté, som varit tillsatt för

ordnande af den högre skogsundervisningen, har föreslagit, att Ombergs skogsskola i dess^

nuvarande skick skall indragas. Jag vill erkänna, att domänstyrelsen i sitt anförande till

Kungl. Maj:t, i hvilket den anhåller om den delning, hvarom nu är fråga, icke fullt klar-

gjort frågan. Efter att från vederbörande skogsförvaltning och domänstyrelsen hafva inhämtat

för frågans bedömande nödiga upplysningar, ber jag att fä relatera dessa för kammaren.
Ombergs skogsskola, som är belägen pä själfva Omberg, har af ålder varit en skola

för utbildande af kronojägare och skogvaktare med härför lämpliga bostäder. I och med
att den föreslagna delningen blefve af regeringen och Riksdagen antagen, komme skogs-

skolan i dess nuvarande form, där undervisningen för närvarande utgör en förberedande

kurs för inträde vid skogsinstitutet, att upphöra, men den kommer det oaktadt i alla hän-

delser att fortvara såsom skogvaktareskola. Således kommer icke eller kan icke denna fråga

på något sätt inverka på delningen af (ombergs revir. Om Ombergs nuvarande skola om-

ändras till en skogvaktareskola, kommer Ombergs kronopark att bilda ett skolrevir i öfverens-

stämmelse med förhållandena vid de andra skogsskolorna. Den del af Ombergs revir, som
sedan återstår, skall tillsammans med Kinda revir bilda två revir. Kinda revir är nämligen

redan nu alldeles för stort. Såsom herrarna kunna se af den i statsverkspropositionen in-

tagna tablå, innehåller det 20,500 hektar skog, fördelade på bortåt ett hundratal skogar.

Man vet visserligen, att jägmästaren icke utan hjälp kan sköta detta stora Kinda revir, men
man har icke velat nu komma in till regeringen med något regleringsförslag, förrän frågan

om Ombergs skogsskola blifvit afgjord, för att frågan om skolreviret skall få afgöras i sam-

band med frågan om regleringen af Kinda och Ombergs revir. Detta skulle blifva utveck-

lingens gång.

Slutligen har man anfört såsom skäl mot den föreslagna delningen, att det är enskilda

motionärer, som framlagt förslaget. Ja, man kan nog säga, att så är förhållandet, men jag
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-tror också, att man i realiteten kan säga. att det icke är sä; ty det är dock domänstyrelsens

förslag, som dessa enskilda motionärer framburit.

Som herrarna torde veta, hafva reser^-antemas torslag i går antagits af Andra kam-

maren. Tag vill då, innan jag slutar, uttala den förhoppningen, att äf\-en Första kammarens

4edamöter måtte behjärta denna fråga, som äfven har stor betydelse däri, att dess lyckliga lös-

ning skulle bidraga till att skogsstatens intresse icke slappas, därigenom att dess tjänstemän,

såsom nu är förhållandet, betungas med sä mycket arbete, att de icke kunna fullgöra de

skyldigheter, som åligga dem.

På grund af hvad jag anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservanternas

-förslag.

Herr Odelberg, Theodor: Af den föregående ärade talarens långa anförande kunde man

få den föreställningen, att detta är en stor och viktig fråga. Jag tror icke, att så är for-

hållandet. Del rör sig om en utgift på 1,700 kronor. Helt visst finnes det ej någon i

denna kammare, som icke helt och hållet skrifver under de synpunkter den föregående talaren

gjorde gällande rörande skötsel af statens skogar. Det är alldeles gifvet, att staten måste,

där kommunikations- och afsättningsförhållanden sådant medgifva, slå in på en intensiv skogs-

skötsel, och det har staten också gjort. Men i och med detsamma staten så gör. måste

äfven revirens storlek minskas. Så har skett under loppet af flera föregående år. och Kungl.

Maj:t har också vid denna riksdag begärt inrättandet af fem nya revir, hvilka äf\-en af

utskottet tillst>'rkts. Tvisten står här om Ombergs re\-ir och dess delning i tsz. revir, Om-
bergs och Karlsby revir, såsom domänstyrelsen föreslagit, men ej af Kungl. Maj:t accepte-

rats. Detta förslag har emellertid sedan upptagits af två inotionärer, en inom denna kam-

mare och en i Andra kammaren. Förhållandet är emellertid, att Ombergs revir for när-

^ ärande är deladt i två, alldeles såsom motionärerna begärt, med den skillnaden dock, att

<let ena reviret, Karlsby revir, förestås af en extra jägmästare. Såsom skäl tor att en delning

af re%-iret på rvå ordinarie jägmästare ej borde nu företagas har af Kungl. Maj:t anförts, att

en omorganisation af Ombergs skogsskola, som nu förestås af den ordinarie jägmästaren, är

ifrågasatt. Blir denna omorganisation genomförd och föreståndareskapet liksom vid andra

skogsskolor anförtrodt åt särskild person, blir den ordinarie jägmästarens arbete betj-dligl

förminskadt. hvilket naturligtvis kan hafva inflytande på sättet för revirdelningen. Denna

fråga är för närvarande föremål för Kungl. Majt:s pröfning, och jag tjxker, att det vore

mindre lämpligt, ifall Riksdagen mot Kungl. Maj:ts förslag skulle fatta beslut i öf\-erens-

stämmelse med motionäremas förslag. Det är icke fÖr de 1,700 kronorna, utan pä det af

Kungl. Maj-.t anförda skälet, som utskottet har hemställt om afslag å motionerna. Då man
i realiteten icke vinner någonting annat, än att en jägmästare kommer på ordinarie stat i

stället för på extra, ber jag att fa yrka bifall riU utskottets förslag.

Herr Ros: Till de skäl, som utskottets ärade ordförande framfört, skall jag be att få

foga några ord.

Den förste ärade talaren sade, att man skulle icke drifva revirdelningen in absurdum.

men mig synes, att man skulle komma det absurdas gräns bra nära, om man delade reviren.

såsom här är föreslaget. Jag gör det påståendet just i jämförelse med de stora reviren i

Dalame och Norrland. Här är föreslaget, att Ombergs revir skulle delas, så att under

skogsstatens förvaltning — icke under dess kontroll — skulle komma att ligga kronoparker,

domäner och boställsskogar med en areal af endast 3.306 hektar, då däremot, om \\ se på

de stora kronoparkema, som ligga under de nuvarande revirförvaltningarna, t. ex. i Dalarne,

så haf\-a vi följande siS^ror att röra oss med: i Öster-Dalames revir 93,247 hektar, i Tran-

strands revir 93,117 hektar, i Säma odelade revir 211,000 hektar. Detta re\-ir är nu deladt

med cirka 100,000 hektar på hvardera revirförvaltningen. Nu svarar man naturligtvis det,

att revirför\-altningamas omorganisation ligger under behandling af en kommitté, och att

denna kommitté antagligen kommer att föreslå revirens delning i t\å eller flera re\-ir. Men
just fördenskull har jag velat påpeka dessa sifiror, emedan jag märkt, att man på senare

tider särskildt i denna kammare är synnerligen ömtålig för något, som kan kallas konsekvens-

skäl. Här finnes icke något uppkonstrueradt konsekvensskäl, utan ett tydligt, klan, logiskt

sammanhang mellan de här två fallen: den nu föreslagna delningen och den delning, som
ovillkorligen måste komma att föreslås. Hvad skall man kunna tänka sig blif\'a följden af

delningen, om man på samma sätt skulle dela re\-iren i Norrland och Dalame? Jo, svarar

man, i Norrland och Dalarne behöfver man icke så intensiv skogsskötsel, icke så många
revirförvaltningar. Det kan hända, att det finnes någon grund tor det påståendet, men det

förefaller mig ganska egendomligt.

Den förste talaren har i dag liksom i går gjort sig till särskild talman for de extra

jägmästarna, och han har sagt, att man borde hitalla det här förslaget, för att icke skogs-
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statens intresse skulle komma att slappas. Jag kan alldeles icke föreställa mig, att det in-

tresset skulle komma att vara beroende på, om det blir en ny jägmästaretjänst eller icke.

Och då särskildt utskottets ordförande framhållit frågan om Ombergs skogsskola, tycker jag

det skälet är så starkt, att jag icke kan förstå, att Första kammaren kan gå med på rese^^•a-

tionen. Detta så mycket mindre, som departementschefen själf ansett sig för närvarande

kunna låta den här frågan om revirdelningen förfalla.

Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag.

Friherre Beck-Fnis, Johan : Då motionären af sjukdom är förhindrad att här närvara^

torde det vara skäl, att någon från länet yttrar sig öfver motionen, med anledning af hvad

den siste talaren anförde. Han jämförde revirens storlek i Norrland och Dalarne med det

nu föreslagna reviret i Östergötland. Naturligtvis är det ganska svårt att göra en sådan

jämförelse, dä kanske skogsskötseln icke utlägges på samma basis. Här i Ombergs revir

har staten just försökt att i så stor utsträckning som möjligt gå till intensiv skogsskötsel och

uppbringa inkomsterna af skogen så högt som möjligt, hvilket torde kunna visas däraf, att

den skog, som nu är fråga om att lägga under särskildt revir, inköpts, såsom jag kan se af

papperen, för en summa af 800,000 kronor och har sedan under de senaste åren kunnat

lämna en nettobehållning af 50,000 kronor. Det är ju ett synnerligen vackert resultat. Att

det under sådana förhållanden kan vara skäl att lägga skogens skötsel under ledning af eri

ordinarie tjänsteman, som kan hafva tid att ägna sig åt densamma, synes vara uppenbart.

jordbruksutskottets ärade ordförande sade, att denna sak ligger under utredning och

att det kan blifva fråga om, huru det kommer att ordnas vid Ombergs skogsskola. Men en

omläggning af skötseln af Ombergs skogsskola kan väl icke komma i fråga, förrän den nu-

varande innehafvaren af jägmästarbefattningen på platsen afgår, och det dröjer ännu minst

7 år. Då skulle på den grund detta revir fortfarande skötas af en extra jägmästare under

7 år. Jag kan icke finna, att det har något att göra med huru det ställes framdeles med
Ombergs skogsskola.

Då jag således tror, att detta revir är på god väg att blifva ett mönsterrevir och att

det skulle vara synnerligen fördelaktigt, om det kunde skötas på så sätt, som det är enligt

domänstyrelsens förslag planlagdt att skötas — med en ordinarie tjänsteman — och då, som

sagdt, afkastningen af reviret väl kan försvara, att staten anställer en ordinarie tjänsteman,,

skall jag, herr talman, be att få yrka bifall till reservationen.

Herr Barthelson: Jag begärde ordet med anledning af hvad talaren på Dalabänken

anförde. Jag är nu i viss mån förekommen af den siste ärade talaren, men ber dock att

få göra några erinringar.

Gentemot påståendet, att arealerna för de föreslagna nya reviren vore för små i jäm-

förelse med arealerna uppe i Norrland och Dalarne, vill jag säga, att dessa förhållanden äro-

helt och hållet inkommensurabla. Talaren glömde eller vet kanske icke af, att jägmästaren

på Ombergsreviret äfven, förutom revirets skötande, har befattningen som chef för Ombergs
skogsskola och såsom sådan ett afsevärdt och mycket viktigt åliggande.

Det frågades: hvad blir följden, om vi dela detta revir? Jag har i mitt anförande sökt

visa, att däraf skulle följa bättre skogshushållning och bättre inkomster för statsverket. Jag

tycker, att de siffror jag anfört borde kunna vara fullt talande skäl för mitt påstående.

Slutligen sade den ärade talaren, att jag i går uppträdt till förmån för de extra jäg-

mästarna. Ja, det är ju möjligt, att jag gjorde det, ehuru jag icke uppträdde till förmån för

den ene eller den andre, utan talade jag då som nu för det allmänna såsom ledamot af denna

kammare. Men om jag då talade för de extra jägmästarna, måtte jag väl också hafva gjort

det i dag, då jag talat för inrättandet af en ny jägmästaretjänst, hvilket väl skulle blifva till

förmån för de extra jägmästarna.

Grefve Douglas: Jag ber också att i korthet få yrka bifall till reservanternas förslags

och jag gör det på grund af den personliga kännedom jag har om de bägge kronoparkerna

Karlsby och Omberg, som här äro i fråga. Såsom redan är framhållet, äro de objekt, hvilka

under senare år lämnat allt bättre pekuniärt resultat. Detta är beroende på synnerligen

gynnsamma lokala förhållanden och äfven på den sedan gammalt på Omberg rådande goda

skogsskötseln. Det är alldeles uteslutet, att den extra jägmästare, som nu finnes å Karlsby

kronopark, någonsin skulle kunna undvaras där. Det är tvärtom så, att sedan länge behof

gjort sig gällande att där hafva en ordinarie jägmästare. Det finns efter mitt förmenande

icke några skäl, som tala för, att denna sak nu ytterligare skall uppskjutas. Ty, såsom

redan är framhållet, det är icke bra för sådana intensivt skötta skogar, om de byta om
jägmästare, såsom nu kan vara fallet med den extra jägmästare, som där finnes, utan de

böra administreras af personer, som stanna där lång tid. Omorganisationen har ju blifvit

tillstyrkt af så godt som alla sakkunnige. Domänstyrelsen har föreslagit särskild ordinarie
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jägmästare for Karlsby, och jag ber alt fa säga, att på grund af den personliga kännedom jag har

om dessa kronoparker det är min öhenygelse, att en sidan organisation icke vidare bör uppskjutas.
Herr Jonsson-. Frågan har ju egentligen icke någon större räckvidd, men i alla fall

synas mig de skäl, som utskottet anfön. vara starkare än motionäremas. Det är emellertid

icke detta, som föranledt mig begära ordet for att yttra mig om denna sak, utan det är en
annan omständighet, som förefallit mig högst egendomlig. Om man ser på redogörelsen för

frågans behandling finner man, att en kalkyl är uppgjord öfver. huru mycket statsverket

skulle belastas genom t^ä nya jägmästare, och så kommer därefter hvad som skulle besparas

genom den tillämnade anordningen. Genom att indraga 5 biträdande jägmästare och assi-

stenter skulle man spara 15,600 kronor, och på det sättet skulle den ökade kostnaden icke

blifva särdeles betjdlig. Men dä frågar jag mig själf: huru skall det vara möjligt att med
två ordinarie jägmästare bättre kunna sköta de affärer, som for närvarande fem biträdande

jägmästare och assistenter hafva att ombesörja? Kan den omständigheten, att en jägmästare
kommer på ordinarie stat, så afsevärdt öka hans arbetsförmåga, an hans arbete skall kunna
upp%'äga hvad flere extra jägmästare för närvarande göra? Det synes mig vara en mycket
dunkel kalkyl, och förmodligen kommer saken att utveckla sig så, att. när en gång två

ordinarie jägmästare anställas, vi nog någon tid därefter fä tilbaka tlere eller färre af de
extra jägmästarna. Sålunda blir besparingen ingalunda så betydlig, som här gif\"its vid handen.
Det är pä detta skäl jag jTkar bifall till utskottets hemställan.

Vid votering afgåfvos 76 röster mot och 24 röster för inrättande af

Karlsby revir.

Ärendet afgjordes slutligen genom gemensam votering, hvarvid förslaget

om inrättande af Karlsby revir föll med t\å röster majoritet.

Reservationsanslaget till kronoskogarnas förvaltning.

Efter föredragning af det af Kungl. Maj:t äskade reservationsanslaget

till kronoskogarnas förvaltning och befrämjande af. skogsväsendet i allmänhet

gafs i andra kammaren ordet till

Herr Zetterstrand, som yttrade: Herr talman, mina herrar! Vid föredragningen af

denna synnerligen viktiga punkt har jag icke ansett mig kunna underlåta att uttala några

allmänna tankar rörande skogsvården i allmänhet.

Vid ett skogsmannasammanträde för ett eller par ett är sedan yttrade en af denna kammares
ledamöter följande tänkvärda ord: »Våra skogar haf\a berättigade kraf på omvårdnad af ett

folk, som är medvetet om hvad dess egen fordel kräfver och har känsla af ansvar for sitt

lands framtid.;; Min öfvertygelse är, att vi alla dela hans uppfattning, och vore det så, att

hvarje skogsägare här i landet hade samma uppfattning och ocksä omsatte den i praktiken,

skulle vårt lands framtid sannerligen bli ganska lyckosam i ekonomiskt hänseende. För-

hållandet är nämligen det. att intet land i Europa har sä stor produktiv skogsmark i för-

hållande till invånareantalet som Sverige. Enligt senaste skogskommitténs beräkningar be-

löpte sig på hvarje invånare i Sverige ett område af produktiv skogsmark å 4 hektar och

13 ar, då däremot i Europa i allmänhet på hvarje invånare belöpte sig icke mer än 90 ar

sådan mark.

Nu är det emellertid så, att Riksdagen icke har i sin makt att på något eflFektivt sätt

ingripa med afseende på enskildes skogshushållning. Annorlunda förhåller det sig däremot,

när det är fråga om statens skogar. På tal om statens skogar yttrade samma kommitté
följande : Staten, hvilken är afsedd att fortlefia i årtusenden och har till en af sina vikti-

gaste uppgifter att tillse, att den lefvande generationen så utför det kulturarbete, som är den
forelagdt, att kommande släktens lifsvillkor ej därigenom försvåras, är enligt alla länders

erfarenhet den ypperste skogsägaren>, och kommittén tillägger: medelbart genom exemp
lets makt verka statsskogama till höjande af den privata skogshushållningen, likasom de väl

skötta för framtiden tillförsäkra staten en säker och alltjämt stigande inkomst?. På sätt en

föregående talare nyss nämnde, ha vi i de preussiska skogamas skötsel sett, hvad som i

detta fall kan åtgöras, och sista inkomstberäkningen för dessa skogar, hvilka ju äro bet)-d-

ligt mindre till arealen än de svenska, slutade på ett bruttobelopp af 113,604,000 mark,

men dä nedlades också ganska afsevärda kostnader på deras skötsel, nämligen 50 å 53
millioner mark.

Se vi återigen på förhållandena i England, så har ju skogsskötseln där varit alldeles

vanvårdad, men där har alldeles nyss en kommitté framkommit med ett förslag, som är
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minst sagdt storartadt. Det går ut på, att staten skulle årligen upplåna 2 millioner pund
sterling i och för skogsodlingar, och därmed skulle man fortgå årligen med den påföljd, att

enligt kommitténs beräkningar skulle om 40 år statens årliga ränteutgift på detta kapital

uppgå till 3 millioner pund sterling, men sä har kommittén också beräknat, att om 80 år

skulle staten ha en nettoinkomst på skogarne af 17Y2 millioner pund sterling.

Nu kan det icke falla mig in att påstå, att vi här skulle kunna nå samma resultat

som i Preussen. Det är ju helt enkelt otänkbart. Här äro ju förhållandena så olika, här

är ett helt annat klimat, helt annan återväxt, helt andra afsättningsmöjligheter och mycket

annat. Men hvad vi böra göra är att söka taga Preussens exempel med afseende på intresset

för våra skogars skötsel.

Med afseende på den engelska kommitténs framställning får jag icke säga, alt jag

anser, att den gjort sina beräkningar alldeles för höga, och det kan icke falla mig in, att

vi skulle i någon mån ens proportionsvis kunna tänka oss något dylikt, utan jag har endast

anfört den kommitténs uppgifter, för att de skulle tjäna som ett vittnesbörd, som vi böra

gifva akt pä, och som bör föranleda oss att se till, hur man ser saken på andra håll.

Nu kan man fråga: hur är det med intresset här i landet med afseende på skogs-

skötseln? Jo, den som varit med här i Riksdagen någon längre tid tror jag skall kunna
vitsorda, att för ungefär 1 5 år tillbaka i tiden intresset hos statsmakterna var ganska mini-

malt. Glädjande är då att se, att detta intresse har år från år stigit, och detta har börjat

gifva sig tillkänna, bland annat däri, att vi verkställt en hel del skogsinköp, att anslagen

till skogsskötseln ha ökats, om än sakta, och att motioner framkommit här i kamrarna i alla

möjliga riktningar just för att främja skogsväsendet. Men resultatet har nog hufvudsakligen

visat sig på det ganska typiska sätt, som här brukar vara fallet, nämligen däri, att vi begärt

utredningar och åter igen utredningar. Det har nu sålunda verkställts en utredning rörande

omläggning af undervisningen i skogsskötsel, och en annan kommitté har ju snart slutat sitt

arbete, som går ut på att föreslå förändrade bestämmelser med afseende å skötseln af kro-

nans skogar i Norrland och Dalarne; en tredje kommitté kommer väl att tillsättas — om
det icke redan skett — för att tillse, i hvilken grad öfverafverkning äger rum inom landet,

och vid denna riksdag är en motion väckt af grefve Hamilton m. fl., som går ut på en utred-

ning om, hur man bäst skall kunna tillgodogöra sig statens skogar i södra och mellersta Sverige.

Jag tror nog, att alla dessa utredningar kunna vara ganska lämpliga och lyckliga, och

jag har ingenting emot dem, men jag vill betona i alla fall, att dessa mänga utredningar

medföra på samma gång en fara. Faran är nämligen den, att när dylika utredningar kom-
mit till stånd, sä slår man sig gärna litet till ro och underlåter att i den grad, som önskligt

vore, framgå på de partiella reformernas väg. Man har ju allmänt klart för sig, såsom

också här förut är betonadt, att hvad som allra först kräfves är en delning af våra i de

flesta fall alldeles för stora revir samt uppdelning af en hel del bevakningstrakter. Vi be-

höfva likaledes flera fasta arbetare i våra skogar, vi behöfva mera rörelsekapital för att

kunna utnyttja skogarnas tillgångar. Det vore väl då naturligt, att vi sträfvade att successive

fullfölja dessa önskemål. Man kan ju säga, att vi gjort det delvis, och det ha vi också,

men det har i alla fall, efter mitt förmenande, skett i alltför ringa utsträckning, och jag kan
icke neka till, att när man under en längre följd af år och äfven i år läst statsverksproposi-

tionen, så har jag känt mig vemodigt stämd, när jag kommit till denna punkt och sett, att

man icke gifvit sig in mera på reformernas bana, än hvad här är fallet.

Jag kan icke undgå att i detta hänseende fästa mig vid några förhållanden i årets

statsverksproposition. Om vi se t. ex. på sid. 33, där det gäller den af domänstyrelsen före-

slagna uppdelningen af reviren, så säger herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartemen-

tet: »Jag är för min del äfven förvissad om, att en sådan uppdelning, som domänstyrelsen

föreslagit, skulle blifva till stort gagn för skogsvården inom reviret. Men med hänsyn till

nuvarande statsfinansiella förhållanden anser jag, att med inrättandet af den nya jägmästaretjänst,

som för berörda uppdelnings företagande skulle blifva erforderlig, tills vidare kan anstå.»

Hvad äter beträffar motiveringen till det nu föreliggande anslagsäskandet, finna vi

densamma ä sid. 58 och 59. Där läsa vi, hurusom domänstyrelsen upplyser om, att redan
under år 1909 skogsarbetena måste af brist på medel betydligt inskränkas och att vidare,

hvad angår utgifterna för är 1910, Kungl. Maj :t reducerat det af domänstyrelsen föreslagna be-

oppet med öfver 360,000 kronor, hvadan domänstyrelsen nödgas anmoda öfverjägmästarna

att föreslå uteslutande af sädana arbeten,' som utan alltför stor olägenhet kunde uppskjutas

till annat år. Om vi gå till innevarande år, finna vi, att domänstyrelsen säger: »Ehuru det

med hänsyn just till denna utveckling kunde antagas, att 1 911 års behof af ifrågavarande

anslag borde beräknas högre än 19 10 års behof, ansåge styrelsen sig dock under nuvarande
statsfinansiella förhållanden och under förhoppning, att åren 1909 och 1910 uppkommande
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besparingar ej skulle blif\-a alltför ringa, icke böra föreslå anslagets ökande med högre be-

lopp än 360,000 kronor", eller just den summa, hvarmed man föregående år underlåtit att

höja anslaget. Departementschefen säger rörande samma sak : Detta förhållande, att arbeten,

som för en rationell skötsel af statens skogar ansetts erforderliga under år 19 10. måst i stor

utsträckning af brist på medel till deras utförande uppskjutas, torde få anses säsom särdeles

beklagligt, i all synnerhet som, enligt hvad domänstyrelsen meddelat, bland de sålunda upp-

skjutna arbetena ingå, förutom dikningar, väganläggningar m. m., så maktpäliggande arbeten

som skogsodlingar och markberedningar för själfsådd i de nordliga länen. Då det icke

torde vara öfverensstämmande vare sig med klok hushållning eller med omsorgen om skogs-

väsendets behöriga utveckling att låta någon afsevärd del af ofvan oraförmälda skogsarbeten

anstå jämväl utöfver år 1911, komma kostnaderna för ifrågavarande arbetens utförande att

belasta anslaget för år 19 11.» Man har således föreslagit just den ökning, som domän-
stj'relsen ansåg böra ske föregående år, på samma gång som man icke ansett någon ytterligare ök-

ning böra äga rum, ehuru domänstyrelsen uttalat, att en successiv sådan borde komma till stånd.

Jag ^•ill nu icke på något sätt klandra regeringen i detta fall. Regeringen har gif\et-

vis behandlat denna fråga på det sätt, som den ansett för landet lyckligast. Jag tror dock,

att regeringen därvid mera tänkt på stundens kraf än på framtiden. Genom att på detta

sätt alltför snäft begränsa lokalmyndigheternas äskanden tror jag. att man minskar intresset

hos de förvaltande myndigheterna. Om jägmästarna göra upp förslag till arbeten, som de

anse vara erforderliga, och dessa deras förslag sedan reduceras af öfverjägmästarna och

vidare ytterligare reduceras af domänstjrelsen och sedan regeringen kommer med nedprut-

ningar å anslaget, så kan man väl icke tro, att detta är ägnadt att höja intresset hos de

förvaltande personerna, utan tvärtom kommer det väl att slappa detsamma.

Med anledning af hvad jag nu sagt tillåter jag mig göra en vördsam och innerlig

vädjan till regeringen och särskildt till herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartemen-

tet, att han mätte i vida högre grad, än hvad hittills varit fallet, fästa sig vid den synnerli-

gen ^•iktiga uppgift, hvarom här är fråga, och att han framdeles mätte i denna för våra

efterkommande så viktiga fråga taga mera kraftigt initiativ än hittills skett. Jag är förvis-

sad om, att Riksdagen i känslan af sitt ansvar för kommande släkten icke skall underlåta

att biträda de framställningar, som väl öfvervägda och hållna inom rimliga gränser, komma
att från regeringens sida framställas.

Mina herrar 1 Det är ett bevingadt ord. som vi hört, att Tysklands framtid ligger på
hafvet. Jag tror, att vi kunna med ännu större skäl säga : Sveriges ekonomiska framtid lig-

ger i dess skogar. Och hvad statsskogarna beträffar, hoppas jag, att regering och Riksdag,

utan afseende å olika partipolitiska uppfattningar, i öfrigt alltid skola betrakta dem såsom

sin ögonsten.

Jag har intet annat yrkande att göra än på bifall till utskottets hemställan.

Chefen för jordbruksdepartementet, herr statsrådet Ay/utiJtr: Herr talman, mina her-

rar! Såsom af mitt anförande till statsrådsprotokollet framgår, är det äfven min uppfattning,

att statsskogarnas afkastningsförmåga bör genom en alltmera omsorgsfull rationell skogssköt-

sel uppbringas så högt som möjligt. Men en sådan skötsel kräfver oundgängligen betyd-

liga kostnader, och jag vill därför med glädje taga fasta på den föregående talarens löfte,

att han för sin del — och, såsom jag hoppas, sedermera äf\-en Riksdagen — välvilligt skall

bifalla de framställningar, som i detta hänseende komma att göras. Någon afprutning å det

af domänstyrelsen för år 19 1 1 begärda anslaget till kronoskogarnas förvaltning har Kungl.

Maj:t nu icke gjort. Det var min företrädare, som i det afseendet företog en afprutning å

305,000 kronor i det för år 19 10 begärda beloppet, men däri har jag icke någon del. Jag
har tvärtom i min motivering för anslag till befrämjande af skogsväsendet i allmänhet sökt

på allt sätt framhålla nödvändigheten af, att anslaget för detta ändamål icke nedsättes, och

har därför för år 191 1 tillstyrkt, att det måtte höjas med 360,000 kronor, så att under

samma år 3.233,300 kronor mätte stå till skogsför\"altningen5 förfogande. Jag är, som sagdt,

tacksam för det uttalande, som herr Zetterstrand nu gjort, och hoppas pä kammarens välvil-

liga bistånd, när framdeles förslag om ytterligare ökning af detta anslag kommer att framläggas.

Herr Schotte : Herr talman, mina herrar! Jag begärde egentligen ordet för att uttala

mitt instämmande i de tänkvärda ord, som herr Zetterstrand här yttrade. Det gläder mig,

att herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet redan hunnit fatta samma position

och tor sin del lofvat att ägna statens skogar all den omsorg, som förhållandena kunna
kräfv-a. Det är uppenbart, att det på detta område gäller att icke se på några smärre an-

slag vid det ena eller andra tillfallet, utan att verkligen söka höja skogarnas atTcastning

genom rikliga anslag från statens sida. Detta är. såsom den förste talaren också påpekade,

en utgift, hvilken i sinom tid kommer att betala sig hundrafaldt.
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Jag skulle till detta mitt instämmande vilja foga ett par erinringar. Jag tror, att det

för vinnande af tillfredsställande förhållanden med afseende å statens skogsvård är synnerli-

gen viktigt, att den organisation af statens skogsväsende, som för närvarande är rådande i

vårt land, i grund omlägges. Det är alldeles otvifvelaktigt, att det sätt, hvarpå statens

skogsadministration nu skötes, icke utgör den sporre för den underordnade att verkligen

lägga sig' vinn om en rationell skogsskötsel och ett ekonomiskt utbyte af statsskogarna, som

vore önskvärdt. Domänstyrelsen har alldeles för byråkratisk anläggning, och alldeles för

byråkratisk syn på ting och förhållanden. Alltför många och allt för betydelselösa ärenden

dragas in under styrelsens handläggning. Därest det skall blifva lif och kraft inom skogs-

skötselns område, måste man bereda jägmästarna en vida själfständigare förvaltning än hvad

nu är fallet, äfvensom omlägga öfverjägmästarnas uppgift, så alt den blir en annan än nu.

Öfverjägmästarna få icke förbli en hufvudsakligen papperskvarn ; de böra få en mera själf-

ständig förvaltning, så att affärssynpunkterna också där kunna göra sig gällande. Därigenom

kunna möjligheter uppstå att begagna de tillfälligheter, som konjunkturerna i det ena eller

andra afseendet erbjuda. För att statens skogar skola kunna gifva den afkastning, som vi

alla hoppas på, fordras således framför allt, att administrationen är afpassad så, att den

sporrar till själfständig verksamhet, gifvetvis inom rimliga gränser, samt kan anpassa sig

efter de växlande ekonomiska förhållandena och begagna sig af de konjunkturer, som äro

för handen. Är det på något område nödvändigt, att lekmän i form af fullmäktige eller på

annat sätt få deltaga i den högsta centrala förvaltningen, så bör det vara på detta område;

vi komma annars aldrig ifrån pappersväldet.

Det är enligt min mening alldeles uppenbart, att om icke skogsadministrationen i grund

omlägges på det sätt, att en verklig decentralisation äger rum och att befogenhet, men också

ansvar för hvarje befattningshafvare höjes, kommer statens skogsskötsel som stå och stampa

på samma plats som hittills. Jag vågar därför rikta en vördsam hemställan till herr stats-

rådet och chefen för jordbruksdepartementet, att han ville ha sin uppmärksamhet fästad på

den sida af saken, som här framhållits. Det är icke minst på detta område man har att

söka anledningen till de så ofta öfverklagade missförhållandena med afseende å skötseln af

den svenska statens betydande skogskapital.

Häruti instämde herr Svensson i Skyllberg.

Herr Olsson i Älfdalsåsen : En talare yttrade nyss, att han hoppades, att vi snart

skulle gå en bättre framtid till mötes med afseende å statens skogar och deras afkastning.

Jag ber att på det lifligaste få instämma i, att man borde ha rätt att hysa en sådan för-

hoppning. Enda vägen för att ernå ett godt resultat härvidlag torde vara den, som här blif-

vit förordad af tvenne talare, nämligen att man beviljar större anslag för kultivering af

våra stora statsskogar och kronoparker. Då jag representerar en valkrets, där dylika skogar

äro belägna, har jag någon liten erfarenhet på detta område, och jag har varit i tillfälle

att se åtskilligt, som man i detta fall skulle kunna göra för att nå bättre resultat och erhålla

större afkastning från dessa statens skogar och kronoparker.

Det är, som jag sade, nödvändigt att bevilja förhöjda anslag till skogsväsendet. Större

anslag fordras i och för byggande af vägar, så att man bättre kan komma åt dessa skogar

och kultivera dem. Jag har, som sagdt, haft tillfälle se, hur det förhåller sig i den saken.

Den revirförvaltare, som har ansvaret, när det gäller att göra upp förslag, som skola under-

ställas domänstyrelsens pröfning, har t. ex. gjort upp förslag angående anslag till vägar och

äfven till torrläggning af sänka trakter, där skogen lider af försumpning. När sedan de

föreslagna anslagen komma under domänstyrelsens pröfning, dä blir det oftast så, att denna

styrelse afslår de gjorda förslagen.

jag instämmer till fullo med den siste ärade talaren, herr Schotte, då han framhåller,

att jägmästarna ute på de olika reviren böra få större befogenhet, när det gäller att sköta

och förvalta statsskogarna, och ej helt och hållet vara beroende af domänstyrelsen och dess

beslut i hithörande frågor. En skogstjänsteman, som vistas och har sitt arbete på dessa

skogar, har säkerligen den bästa förmågan att bedöma ställningen och komma fram med de

förslag, som behöfvas rörande kultivering af kronoparkerna.

På samma gång vill jag också uttala den tanken, att större befogenhet än hittills skulle

kunna gifvas åt våra kronojägare, som kanske ha det största arbetet, när det gäller utföra

kulturarbeten på våra statsskogar.

lag har vid detta tillfälle endast velat understryka den tanke, som här af flera talare

blifvit" uttalad, och betona, att regeringen icke alls bör dra sig för att begära anslag till ända-

mål, som afse att på bästa sätt kultivera våra statsskogar. Jag skall vara den förste att skänka

mitt bifall och min röst åt de framställningar i sådant syfte, som kunna komma från regeringen.

Jag har, herr talman, intet yrkande; jag har endast velat uttala dessa tankar.

Vidare anfördes ej. Kammaren biföll utskottets hemställan.
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Domänstyrelsens underdåniga förslag till ny arfvodestaxa för skogs-

förrättningar.

Tii.L KONUNGEN.

Ersättningarna för de extra skogsförrättningar, som efter särskilda förordnanden verk-

ställas af skogstjänstemän, såsom skogsindelningar, skogsundersökningar m. m. utgå för när-

varande enl. nåd. taxa af den 12 november 1875 med vissa i nåd. kungörelserna den 12

maj 18S2 och den I oktober 1886 föreskrifha ändringar. Skogsväsendets utveckling har

emellertid medfört en hel del nya former af förrättningar, som vid tiden för taxans uttar-

dande i regel ej torekommo att utföras af skogstjänstemän. såsom bland annat uppskattning

och värdering af kronan till inköp hembjudna fastigheter, uppskattning af skogsmark och

ståndskog för saluvärdering af kronans till försäljning bestämda egendomar, atfattande å karta

af kronopark tillhörande inägor för dessas utarrendering eller afskiljande till försäljning, upp-

rättande af speciella planer för afdikning af vattensjuk mark m. m. Ersättningarna för dylika

förrättningar kunna ofta icke inpassas i nuvarande taxas bestämmelser ,så att ersättningamas

storlek stå i rätts-ist förhällande till det arbete torrättningarna kräfva. Vidare har det ökade
anspråket pä skogshushällningsplaners fullständighet äf%ensom penningevärdets sjunkande

orsakat, att ä skogsindelning nedlagd: arbete i vissa delar ej kan anses ersatt med det af

taxan medgifha arfvodet. Jämkningar mellan ersättningsbeloppen haf^a visat sig behöfliga

äfven i åtskilliga andra afseenden.

För åstadkommande af ett förslag till ny taxa, som på ett fullt rättvist sätt uttrycker

förhållandet mellan de olika göromålens arbetsvärde har emellertid ansetts nödvändigt att

anlita personer med praktisk erfarenhet i hithörande arbeten inom olika delar af riket, h^-ilka

personer borde sammanträda för gemensam öfverläggning och utarbeta ett sådant torslag.

Genom nåd. bref den 19 oktober 1900 täcktes Eders Kungl. Maj:t ock på domän-
styrelsens fi-amställning bemyndiga styrelsen att åt fyra därtill lämpliga tjänstemän uppdraga
att verkställa en sådan utarbetning.

Sedan de därefter för ändamålet utsedda personerna den 4 december 1900 afgihit för-

slag till ny taxa och samdiga skogstjänstemän blifvit hörda däröfver äfvensom förslagsstäl-

larna anmodats yttra sig öf\er de erinringar som anförts mot torslaget, ansåg styrelsen, inom
hvilken därefter vidt skilda meningar gjorde sig gällande i fråga om det system, som i taxan

borde användas fÖr att på ett fullt rätt\"ist sätt bereda ersättning for de skiftande slagen af

arbete, frågan böra hvila tills vidare i afvaktan på utvecklingen af den omarbetning af gäl-

lande landtmäteritaxa, som var under utförande genom därtill utsedda sakkunniga och antogs

komma att angifva synpunkter tillämpliga äfven för vissa slag af skogsförrättningar.

Efter det landtmäteristyrelsen den 14 december 1907 afgifvit underd. förslag till ny
landtmäteritaxa. och 1 909 års Riksdag för sin del beslutat omreglering af landtmäteristaten,

ansåg domänstyrelsen frågan om ny arfvodestaxa äfven för skogsförrättningar böra återupp-

tagas till fortsatt behandling, men enär under den tid, som förflutit efter afslutandet af 1900
års förslag, inträflfat åtskilliga förhållanden, som i större eller mindre mån borde inverka på
denna fråga — såsom bland annat en omläggning i vissa delar af skogsindelningens grun-

der, hvarigenom arbetet i \nssa afseenden ökats, tillkomsten af ny reglering af skogssiaten

äfvensom stegring i lefnadskostnadema — hemställde styrelsen den 10 maj 1909 hos Eders
Kungl. Maj:t om nåd. bemyndigande att förordna tre därtill lämpliga skogstjänstemän att

sammanträda hos styrelsen för gemensam öfverläggning och utarbetande af nytt taxeförslag,

hvilket Eders Kungl. Maj:t den 27 maj 1909 ock täcktes bifalla.

Domänstyrelsen utsåg därefter härtill jägmästarna i Jönköpings revir Fr. Witt, i -\ngeså

revir af Norrbottens län G. Halldin och i Östra Jämtlands revir G. Cassel, h\"ilka ock den

13 juli 1909 till domänstyrelsen afgif\it ett af dem utarbetadt förslag.

Öfver detta förslag lämnade styrelsen därpå samtliga öfriga ordinarie och extra qänstemän
vid skogsstaten och skogsläroverken i riket tillfälle att yttra sig. Af dessa förklarade 83 stycken,

nämligen 49 ordinarie och 34 extra tjänstemän, sig icke hafsa något att erinra mot de sak-

kunnigas förslag. Alla öfriga, som yttrat sig, hafv-a däremot haft mer eller mindre afsevärda

anmärkningar att frambära, och bland dem märkas 63 stycken, däraf 8 ordinarie och 55
extra tjänstemän, h\-ilka i huftudsak anslutit sig till en inom -De extra jägmästarnas för-

bund af Tor Jonsson, E. Hedemann-Gade och Hans Dahlberg utarbetad ingående kritik

jämte eget förslag i fråga om vissa särskildt viktiga punkter, hvilket senare föranledt styrelsen

att frän de tillkallade sakkunniga inhämta utlåtande däröfver.

Naturligt är att i en fråga af dylik beskaffenhet ganska divergerande meningar kom-
mit till s}-nes. StjTelsen har därför sökt sammanföra det enligt styrelsens mening bästa
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däraf samt med ledning jämväl af egen erfarenhet och med beaktande af nåd. resereglementet
den 13 december 1907, förnyade nåd. instruktionen för skogsstaten den 23 december 1909
och nådiga taxan pä arfvode för landtmäteriförrättn ingår af den 23 december 1909 nu ut-

arbetat här bifogade taxeförslag, som styrelsen får underställa Eders Kungl. Maj;ts nåd.
pröfning.

Allmänna viotiv.

Då för vissa slag af arbeten, såsom skogsindelning, dikning, utsyningar m. m. finnas

anställda ett begränsadt antal extra skogstjänstemän — skogstaxatorer, dikningsledare och
assistenter — hvilka enligt för dem utfärdade förordnanden äro skyldiga utföra dessa arbeten
mot ersättning enligt af Eders Kungl. Maj:t dels genom nåd. bref den 18 december 1908
och dels genom fastställande af styrelsens årliga generalförslag särskildt bestämda grunder,
äger denna taxa ej tillämpning på förrättningar utförda af dessa tjänstemän; och då härtill

kommer, att vissa arbeten å skogar under skogsstatens omedelbara förvaltning jämlikt Eders
Kungl. Maj:ts nåd. bref den 17 juni 1908 ang, reglering af skogsstaten m. m. icke särskildt

ersättas jägmästare, blir taxans tillämpning i ej ringa mån inskränkt.

De grundbelopp, som i taxeförslaget angifvas, afse sålunda hufvudsakligen ersättning ät

icke aflönade tjänstemän.

I likhet med de tillkallade sakkunnige och »De extra Jägmästarnas förbund» anser
styrelsen, att en extra tjänsteman utan andra aflöningsförmåner bör med kontinuerligt arbete
kunna göra sig en årsinkomst af 3,000 kronor. Enligt styrelsens åsikt böra kunna beräknas
högst 250 effektiva arbetsdagar för året hvaraf hälften för utarbete och hälften för inarbete,

och bör dagsförtjänsten vid utarbete beräknas till 15 kronor och vid inarbete till 10 kronor,
hvilka sistnämnda belopp och »Förbundet» ansett skäliga. Årsförtjänsten skulle då i medeltal
blifva något öfver 3,000 kronor. Hvad nyssnämnda 15 kronor daglig arbetsförtjänst be-

träffar, tillåter sig styrelsen erinra, att gällande landtmäteritaxa i § 14 bestämmer landtmätares
dagarfvode till 10 kronor, att landtmätare åtnjuter fast aflöning, att, enligt hvad för styrelsen

uppgifvits, sagda aflöning ansetts motsvara en tredjedel af hvad landtmätare bör förtjäna, och
att alltså, om landtmätare varit oaflönad, dagsförtjänsten skulle hafva bestämts till 15 kronor.

Ofvannämnda norm för arbetsförtjänst har i möjligaste mån blifvit följd i styrelsens

taxeförslag.

För kontrollens underlättande hade nog varit önskvärdt att mer än som nu föreslagits

låta ersättning utgå efter yt- eller längdmått i stället för efter dagberäkning; men i de fall,

där sistnämnda beräkningsgrund nu tillstyrkes, kunna arbetena vid lika stora ytvidder, men
under eljest skiljaktiga förhållanden blifva till den grad olika betungande, att vid många
tillfällen ytterlighetsgraderna skulle alltför långt aflägsna sig från en medeltalsberäkning efter

yt- eller längdmått. När såsom stundom är fallet vissa delar af en förrättning kunna utföras

af billigare arbetskraft än förrättningsmannens bör, den sistnämnde erhålla ersättning för

endast den tid däraf han själf användt.

Specialmotiv

.

{Ki brist på utrymme i tidskriften kunna ej de särskilda specialpunkterna införas, men
hänvisas intresserade till befintlig afskrift häraf å skogsvårdsföreningens kontor.

Red)

Tidpunkten för taxans trädande i kraft har styrelsen icke kunnat föreslå såsom bero-

ende af den tid taxeförslagets pröfning kan erfordra. Likväl anser styrelsen sig böra hem-
ställa, att enär skogsförrättningar i allmänhet ej kunna påbörjas under vintermånaderna,
sagda tidpunkt synes lämpligast böra förläggas till vintern. På förrättningar, hvilka då redan
äro påbörjade, torde nu gällande taxa med däri gjorda ändringar fortfarande böra tillämpas.

Samtliga ärendet tillhörande handlingar får styrelsen underdist bifoga, liksom ock pro-

tokollsutdrag, innehållande af undertecknade Meves och Örtenblad uttalade särskilda me-
ningar.

Underd:st

KARL FREDENBERG.

J. Meves. Th. Örtenblad. Fr. Giöbel. Th, Hermelin.

G. Alexandersson.
E. MShlén.
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Förslag till taxa på arfvode för skogsforrättningar, som efter särskildt
förordnande verkställas.

^i. Under Domänstyrelsen lydande tjänsteman, som pä grund af särskildt förordnande

verkställa skogsindelning eller annan extra tjänsteförrättning, skall, med undantag som här ne-

dan i SS 13 och 19 omförmälas, därför erhålla ersättning för resa samt arfvode för forrättnin-

gen, uti hvilket inbegripes godtgörelse för kost och husrum under förrättningstiden.

§ 2. Mom. I. Ersättning för resekostnad och dagtraktamente under resan utgår enligt

gällande resereglemente.

J/om. 2. Är förrättning sä vidlyftig, alt den icke kan på ett år under därtill tjänlig

tid å marken afslutas, erhåller förrättningsmannen ersättning för resa fram och åter en gång
om året, så länge förrättningen på sådant säU fortvarar, och må jämväl dylik ersättning be-

räknas, om förrättningen måste afbrytas utan förrättningsmannens vållande af annan orsak än
hans tjänsteutöfning i öfrigt.

S 3. Mom. I. Vid fullständig indelning af skog eller hagar betalas i arfvode for

Uppmät-
ning och Arealut-

koncept- räkning

karta

Beskrifning Indelning
j

„ .

och okulär och kon- ^ ^
exemplar

uppskatt-

ning

cepthand-

lingar
kartkopia

a) Vid förrättning enligt af Do
mänstj^relsen den 28 maj 1902 utfar-

dadt eller däremot svarande cirkulär,

med begagnande af skalan 1/20000:

För ytvidd till och med 200 har

^ den del af ytvidden, som öfver-

stiger 200 har, men icke 500 har

> den del af ytvidden, som öf\er-

stiger 500 har, men icke 1,200 har

> den del af ytvidden, som öfversti-

ger 1,200 har, men icke 3,000 har

» den del af ytvidden, som öfver-

stiger 3,000 har

b"; Vid förrättning enligt af Do-

mänstyrelsen den 16 maj 1 896 utfar-

dadt eller däremot svarande cirkulär,

med begagnande af skalan I Sooo:

För ytvidd till och med 25 har

» den del af ytvidden, som öf\er

stiger 25 har, men icke 50 har

» den del af ytvidden, som öfver-

stiger 50 har, men icke 100 har

5 den del af yt\idden, som öfver-

stiger 100 har, men icke 200 har

» den del af ytv-idden, som öfver

stiger 200 har, men icke 500 har

> den del af jtvidden, som öfver-

stiger 500 har
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Består skogs- eller hagmark af två eller flera ägoskiften, som äro fullständigt skilda från

hvarandra, genom sådana områden, för hvilka ersättning ej är medgifven, må ersättning för

uppmätning och konceptkarta beräknas efter hvarje särskildt ägoskiftes ytvidd.

När på grund af särskild föreskrift vid förrättning enligt a) mätning skett i skalan

1/8000 med iakttagande af därför bestämdt mätningssätt, eller vid förrättning enligt b) mät-

ning skett i skalan 1/4000, utgår arfvode för uppmätning och konceptkarta, arealuträkning

samt kartekopia i förra fallet enligt b) och i senare fallet enligt b) med 25 procents för-

höjning.

I arfvodet för uppmätning och konceptkarta innefattas jämväl ersättning för utsättande

af linjenät och linjenäts kontrollering.

Mom. 2. För impediment betalas arfvode enligt § 3 mom. i endast för uppmätning,

konceptkarta, arealuträkning och kartekopia. Bildar impediment sammanhängande ägofigur

af öfver 25 hektars ytvidd, när kartan är upprättad i 1/8000 eller större skala, och öfver

100 hektars ytvidd, när kartan är affattad i skalan 1/20000, utgår arfvodet för uppmätning,
arealuträkning och kartekopia för hvad som öfverskjuter nämnda ytvidd med i förra fallet

40 procent och i det senare 20 procent af de i § 3 mom. i stadgade beloppen. Upptager
impediment sammanhängande ägofigur af mer än 1 00 hektar vid begagnande af 1/8000 eller

större skala, och mer än 400 hektar, då skalan 1/20000 användts, får dock arfvode ej be-

räknas för däröfver skjutande ytvidd.

Mom. 3. För egendom tillhörande inäga, som helt omslutes af dess utmark, beräknas

arfvode såsom i § 3 mom. 2 säges. För egendom tillhörande sådan inäga, som ej i sin hel-

het omslutes af egendomens utmark, men behöft för skilda utmarksdelars konnektion och
kartans formlighet till sina yttergränser ä kartan upptagas, må ersättning beräknas med hälf-

ten af hvad i § 3 mom 2 säges. Därest öfver sådana inägor upprättats särskild specialkarta

enligt § 7, utgår arfvode för deras insättande till sina yttergränser på skogskartan i ett för

allt med 1 5 % af de i § 3 mom. I b) för uppmätning och konceptkarta bestämda belopp,

samt enligt § 3 mom. 7 med 10 öre för hvarje sålunda upptagen figur.

Mom. 4, Utföres af förrättningsmannen själf annat arbete med linjestakning, än som
erfordras för linjenätets utsättande och kontrollering, äger han därför uppbära ersättning med
10 kronor för hel dag för den tid han användt därtill.

Mom. 5. Uppskattning medelst bälten eller andra profytor ersattes särskildt per hektar

taxerad yta vid förrättning enligt mom. 1 a), om uppmätning sker samtidigt, med 2 kronor

för hektar, men eljest med 3 kronor för hektar, samt vid förrättning enligt mom, i b) med
6 kronor för hektar, hvarmed äfven upprättande af vederbörliga sammandrag af taxations-

listorna skall anses ersatt.

Motn. 6. För utsättning af hyggen å marken och för specialtaxering, där sådana ar-

beten enligt gifna föreskrifter skola äga rum, utgår arfvode med 15 kronor för hel dag för

den tid arbetet å förrättningsstället kraft, dock endast i den män förrättningsmannen själf

utfört detta arbete.

Mom. 7. För hvarje å kartan upptagen, till arealen särskildt uträknad och i bestånds-

beskrifningen införd ägofigur, för hvilken ersättning utgår enligt i denna taxa meddelade be-

stämmelser, betalas 10 öre.

Afom. 8. Skulle med ofvanstående beräkningsgrunder arfvodet för ett exemplar karte-

kopia icke uppgå till 8 kronor, må det ändock beräknas därtill.

Mo)n g. För sammandragskarta öfver två eller flera till samma skog hörande block

betalas för första exemplaret 20 % af de i § 3 mom. I för renovation af originalkartorna

stadgade ersättningsbeloppen, dock minst 10 och högst 40 kronor, samt för hvarje följande

exemplar hälften däraf.

Mom. 10. För kopiering af karta pä kalkerväf utgår arfvodet med endast ^4 ^f ^^ '

denna taxa angifna beloppen.

Motn. II. När, enligt meddelad föreskrift, förut upprättad skogs- eller landtmäterikarta,

som tillförlitligt upptar markens skiljaktigheter, skall begagnas vid skogsindelning, minskas

här ofvan för uppmätning och konceptkarta angifna arfvoden till ^/^, om indelning skett en-

ligt mom. I a.), samt till Va' O'" indelning skett enligt mom. I b), hvarmed äfven arbetet

med kartans kopiering, transportering och komplettering skall anses ersatt. Har för kopiering

eller transportering af sådan karta resa måst uppå särskildt förordnande företagas till landt-

mäterikontor, utgår kostnadsersättning för resan och traktamente för resedagarna enligt gäl-

lande resereglemente.

§ 4. För revision af fullständig skogshushållningsplan utgår ersättning enligt § 3 mom. I,

5 och 6, dock att ingen ersättning utgår för uppmätning, konceptkarta och arealuträkning.

För kopiering af kartan utgår ersättning såsom för kartekopia enligt § 3,
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§ 5. = de sakkunnigas förslag.

§ 6. Omfattar förrättning endast något eller några af de i § 3 omförmälda slagen af

arbeten, utgår ersättning därför med motsvarande i sagda § omförmälda arfvodesbeloppen.

Dock må, om förrättningen omfattar endast kartläggning, arealuträkning och beskrifning enligt

§ 3 mom. I a), arfvodet för mätning af och konceptkarta öfver skogsproduktiva marken höjas

med 20 %.

§ 7. För upprättande af specialkarta i I/4000 eller större skala öfver inägor, såsom tomter,

åker-, ängs- och odlingsmark med därinom liggande gärdesbackar och impediment utgår

ersättning för uppmätning, konceptkarta, arealuträkning och beskrifning enligt nådiga taxan

på arfvode för landtmäteriförrättningar den 23 december 1909 6 §, 7 § 1 och 3 mom., samt
för kartekopiering enligt samma taxas 16 § i och 6 mom., allt med 50 % förhöjning.

§ 8. Vid förrättning, som afser undersökning och värdering af egendom för inköp
«ller försäljning, utgår ersättning för den tid, som användts ute å marken, med arfvode af

15 kronor för hel dag, hvarjämte till innarbetet använd tid ersattes med arfvode af I O kronor
för hel dag.

§ 9. För upprättande af plan med tillhörande profil- och plankarta samt kostnadsförslag

för afdikning af vattensjuk mark utgår arfvode för den tid, som användts ute å marken, med 1

5

kronor för hel dag, samt för innearbetet med 10 kronor för hel dag, dock för högst så många
dagar, som åtgått för utearbetet.

§ 10. För komplettering af gällande skogshushållningsplan utgår arfvode för hvarje

hel förrättningsdag ute å marken med 15 kronor.

§11. För utskrift eller afskrift af handlingar, som enligt föreskrift skall upprättas vid i

denna taxa omnämnda förrättningar, utgår ersättning med 25 öre för hvarje påbörjad sida.

§ 12. Därest linjestakning, trädräkning eller annat arbete, hvarför ersättning utgår

efter dagberäkning, utföres af annan än förrättningsmannen, far ersättning därför ej uppbä-
ras af förrättningsmannen, utan skall ersättningen med skäligt dagsverkspris utgå såsom handt-

langningskostnad.

§ 13. Åtnjuter förrättningsmannen af allmänna medel lön, eller för viss tid bestämdt
arfvode jämte respenningar, och har därunder förrättning af sådan beskaffenhet, som förmäles

i någon af §§ 3— I O, af honom handlagts ä marken, gäller följande:

a) om den mark, å hvilken förrättningen ägt rum, tillhör sådan allmän skog, som står

under skogsstatens omedelbara värd och förvaltning, erhålles intet arfvode; ej heller rese-

ersättning, därest skogen är belägen inom hans tjänstgöringsområde. Likväl skall, om kost-

naden för förrättningen ä sädan mark ej skall gäldas af allmänna medel, förrättningsmannen

affordra den betalningsskyldige ersättning enligt denna taxa och, med bifogande af styrkt af

skrift af rese- och arfvodesräkningen, till DomänstjTelsen leverera ersättningsbeloppet för att

tillgodoföras statsverket;

b) om den mark, å hvilken förrättningen ägt rum, tillhör under skogsstatens omedel-

bara förvaltning icke stående kungsgård eller annan kronan omedelbart förbehållen eller för

dess räkning utarrenderad fastighet eller militie- eller civilt boställe, erhåller förrättnings-

mannen ersättning enligt §§ 2 och 11 samt ^/^ af de i §§ 3— 10 bestämda ersättningsbeloppen.

§ 14. För sådana utsyningsförrättningar, skogsundersökningar, besiktningar och andra

i denna taxa ej särskildt nämnda förrättningar, för hvilka enligt särskilda nådiga bestäm-

melser ersättning må åtnjutas, utgår endast rese- och traktamentsersättning enligt gällande

resereglemente.

§ 15. Därest vid en förrättning å samma dag förehafvas särskilda arbeten, som skola

godtgöras efter dagberäkning med lika eller olika dagsarfvoden eller efter annan grund, skall

dagarfvodet skäligen jämkas i förhållande till den tid, som till det därmed ersatta arbetet an-

vändts; och ej må för samma dag mera än ett arfvode beräknas.

§ 16. Mom. 1. Sedan förrättning, som i §§ 3, 4, 5 och 7 omförmäles, blifvit å marken af-

slutad samt räkning å resa och arf\-ode tillställd i förordnandet uppgifven vederbörande, äger
förrättningsmannen såsom förskott uppbära ersättning för resa och hälften af arhodet. Åter-

stoden utbetalas efter ny, fullständig räkning, när förrättningen blifvit afslutad och samdiga
därtill hörande kartor och handlingar aflämnade och godkända; dock må, i händelse ersätt-

ning för skogsindelning skall utbetalas af Domänstyrelsen, men karta och handlingar insändas

till öfverjägmästaren, hälften af återstående arfvodet kunna före godkännandet utbetalas, om
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öfverjägmästaren å därför afgifven förskottsräkning tecknat intyg, att kartor och handlingar

behörigen aflämnats och att de uppgifter, som å räkningen förekomma, äro öfverensstämmande

med handlingarnas innehåll.

Mom. 2. Är indelningsförrättning, som i mom. I här ofvan afses, af så vidlyftig be-

skaffenhet, att den första året icke kan medhinnas, eller varder den utan förrättningsmannens

vållande uppskjuten, då må förrättningsmannen efter vederbörande tillställd förskottsräkning

uppbära full reseersättning äfvensom hälften af arfvodet för den af honom uppmätta arealen;

dock skall vid förrättningens slut upprättas fullständig räkning öfver hela kostnaden.

Mom 3. För öfriga skogsförrättningar, för hvilka ersättning utgår enligt denna taxa,

äger förrättningsmannen att efter förrättningens slut uppbära fulla ersättningen enligt anvis-

ning i honom meddeladt förordnande.

Mom. 4. När ersättning skall utgå af allmänna medel och annan än den, som skall

utbetala ersättningen, har att godkänna arbetet, skall räkningen vara af denne granskad och

attesterad.

Motn. 5. Vid hvarje afgifven räkning å förrättning skall fogas afskrift eller transsumt

af förordnandet därtill.

§ I 7. Har tjänsteman beräknat ersättning till högre belopp än honom tillkommer, återbäre

han hvad han för mycket uppburit, samt ansvara såsom för tjänstefel, om den oriktiga be-

räkningen skett med bättre vetande.

§ 18. Mom. I. Klander emot räkning, som ej skall gäldas af allmänna medel, må af

askägare anföras hos underrätt i den ort, där förrättningen ägt rum, inom sex månader sedan

förrättningen blifvit afslutad och af vederbörande godkänd samt fullständig räkning öfver hela

kostnaden blifvit, försedd med besvärshänvisning, tillställd vederbörande.

Mo7n. 2. Klander å förskottsräkning må å sådan sakägares sida icke äga rum, innan

förrättningen blifvit afslutad och fullständig arfvodesräkning aflämnats, utom i det fall att för-

rättningsmannen därförinnan blifvit skild från vidare befattning med förrättningen, i hvilken

händelse tiden för talans anställande räknas från den dag beslutet därom blifvit sakägaren

kunnigt.

§ 19. Denna taxa äger ej tillämpning i fråga om sådan af skogstaxor, dikningsledare,.

assistent eller annan person utförd förrättning, för hvilken enligt särskildt tjänsteförordnande

ersättningen skall utgå efter annan grund, ej heller i de fall, där uti gällande författning;

finnes meddelad särskild föreskrift huru ersättning skall beräknas.

Denna taxa träder i kraft den 191 , vid hvilken tid förnyade nådiga

taxan på arfvode för skogsförrättningar den 12 november 1875 ""^^^ däri sedermera vidtagna

ändringar upphör att vara gällande; dock att i fråga om ersättning för förrättning, som vid

förstnämnda tidpunkt redan är påbörjad, dessförinnan gällande bestämmelser skola fortfarande

lända till efterättelse.
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Förordningar, prejudikat och cirkulärskrifvelser.

Reglementariskä föreskrifter till efterrättelse vid skogsstatens tjänste=
förvaltning, utfärdade af Kungl. Domänstyrelscn den 31 januari 1910. 157 sid. i kvart-

format. Tryckt i Stockholm. Centraltryckeriet 1 9 10.

Kungl. Majrts nådiga kungörelse ang. ändrad lydelse af §§ 6, lo, i6, i8, 20,
21 och 25 i förnyade nådiga stadgarna för de allmänna skogsläroverken
i riket den 13 april 1886; gifven Stockholms slott den 18 juni 1910. (Se Svensk för-

fattningssamling 1910, n:r 71. från trycket utkommet den 15 juli 1910.)

Kungl. Maj:ts nådiga förordning ang. skogsvårdsafgifter; gifven Stock-

holms slott den 4 juli 1910. Se Svensk författningssamling 1910, n:r 84, från trycket ut-

kommet den 5 augusti 1910.)

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse ang. utsträckt fridlysningstid för älg
inom Norrbottens län; gifven Stockholms slott den 12 augusti 1910. (Se Svensk for-

fallningssamling 1910, n:r 87, från trycket utkommet den 13 augusti 1910.)

Ang. jakträtten å 31g å skogen Laggåsen i Gustaf Adolfs kapellförsamling.

Vår ynnest etc. — Hos Oss har jägmästaren i Alfdals revir Olof Petersson i under-

dånighet anhållit om tillstånd att å skogen Laggåsen i Gustaf Adolfs kapellförsamling tills

vidare årligen på de villkor, Vi kunde finna skäligt föreskrifva, falla 2 ä 3 älgar; och har

sökanden därvid tillika föreslagit, att den inkomst, som genom jakten tillfördes skogen, skulle

ingå till den kassa eller fond, som disponerade skogens öfriga afkastning.

Till stöd för berörda ansökning har sökanden, jämte meddelande att nämnda skog om-
fattade 7,259 hektar, anfört, att den därstädes befintliga älgstammen vore god och årligen

ökades samt att under sådant förhållande och dä en för stark älgstam gjorde skada icke

blott å de ganska omfattande tallkulturerna utan äfven å torparnas små åkertegar, en måttlig

beskattning ingalunda vore olämplig.

Öfver berörda ansökning har Ni den 12 maj 1 909 afgifvit infordradt underdånigt ytt-

rande och därvid på anförda skäl hemställt, att Oss täcktes lämna densamma utan afseende.

Efter nådig remiss har Vårt och rikets kammarkollegium i ärendet dels inhämtat under-

dåniga, respektive den 16 juni och den 5 juli 1909 dagtecknade utlåtanden af domkapitlet

i Karlstad och Vår befallningshaf\ande i i Värmlands län, dels ock den 5 augusti 1909 för

egen del yttrat sig. Sedermera har Ni, på grund af nådig remiss, den 1 9 februari 1910
afgifvit förnyadt underdånigt utlåtande, hvarefter Vårt statskontor den 26 juli 1910 afgifvit

infordradt underdånigt yttrande i ämnet.

Domkapitlet och Vår befallningshafvande haf\a förmält sig icke finna anledning mot-

sätta sig nådigt bifall till ansökningen.

Kammarkollegium har anfört följande. Genom nådigt bref den 20 april 1S14 hade
förordnats, att Älfdals pastorat skulle delas i två gäll, omfattande det ena under benämning
Ekshärads pastorat Ekshärad och Råda församlingar med Sunnemo och Gustaf Adolfs kapell

och det andra, benämndt Älfdals pastorat, Ny och Dalby församlingar, hvarjämteföreskrifvits,bland

annat, att pastor i Ekshärad skulle till kyrkoherden i Älfdal afstå arrendet af torpet »Lag-
garåsen», hvilket uti en den 19 september 1666 meddelad underdånig resolution på Ny och Dalby
socknars nådiga ansökning om erhållande af egen kyrkoherde omförmäles såsom utgörande

ett torp under prästgården i det ursprungliga odelade pastoratet. I anledning af sedermera
uppkommen fråga om delning af det pastorat, som utgjordes af Ny och Dalby församlingar

hade enligt nådigt bref den 6 juni 1S62 medgifvits, att för beredande af härför erforderliga

medel skulle ta afverkas skog å vissa ecklesiastika boställen samt å lägenheten Läggasen och
en annan skogstrakt, med föreskrift tillika att behållna skogsförsäljningsmedlen skulle öfver-

lämnas till statskontoret för att därstädes under benämning »Älfdals pastorats regleringsfond»

särskildt bokföras och förräntas i afvaktan å vidare nådigt beslut om medlens användande

;

och hade i sistnämnda nådiga bref Läggasen förklarats vara en kyrkoherdebeställningen i

Älfdals pastorat tillhörande lägenhet, hvilken borde för pastoratets gemensamma gagn fram-

gent bibehållas. Genom nådigt bref den 8 april 1870 hade förordnats, att Läggasen skulle

ställas under skogsstatens omedelbara vård och för\'altning, hvarjämte uti nådigt bref den
18 december 1 903 angående Älfdals pastorats regleringsfond förklarats, bland annat, att de
nämnda fond tillhörande medel, som härflutit från kronolägenheten Laggåsen, vore att anse

såsom sädana medel, hvilka skulle tilläggas prästerskapets löneregleringsfond, och förty borde,

Skogsvårdsföreningens lidskrift lOio. Fackuppsatser. \
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där ej annat föranleddes af särskilda redan tillförenc förekomna omständigheter, afses för

sådana ändamål, som sistnämnda fond hade att fylla, samt att i enlighet därmed de reglerings-

fonden intill den 31 december 1 903 från Laggåsen tillflutna medel skulle, efter vissa däri-

från gjorda afdrag, öfverföras till löneregleringsfonden. Efter sistnämnda tid hade ock, enligt

hvad kollegium inhämtat, hela behållna skogsafkastningen från Läggasen ingått till präster-

skapets löneregleringsfond. Lägenheten Laggåsen, hvilken i äldre jordeböcker till och med
den för år 1 81 5 varit antecknad såsom kronotorp på Ekshärads prästgårds ägor men likväl

icke utgjort någon del af samma prästgård utan varit kyrkoherden i Ekshärad och Älfdalen

anslagna såsom ett slags hjälpstom, hade upptagits i 1825 års jordebok för Ekshärads soc-

ken såsom en kronolägenhet och funnes i 1877 ^rs jordebok för samma socken bland kronojord-

lägenheter under allmän disposition införd under benämning Laggåsen n:o I, en skog, med
anteckning att den tillhört prästgården men vore ställd under skogsstatens vård och förvalt-

ning enligt nådiga brefvet den 8 april 1870, samt att denna skogstrakt enligt nådigt bref

den 4 december 189 1 skulle i kyrkligt och kommunalt hänseende tillhöra Gustaf Adolfs

församling. Ehuru, på sätt ofvan visats, lägenheten Laggåsen ursprungligen torde hafva

varit att anse såsom en kyrkoherden i Älfdals odelade pastorat på lön anslagen jord, ansåge

kammarkollegium likväl lägenheten numera med hänsyn till dess ändrade disposition vara af

beskaffenhet, att beträffande frågan om jakträtten därå §§ 1 och 2 i förnyade nådiga jakt-

stadgan den 21 oktober 1 864 vore tillämpliga.

Uti Edert den 19 februari 19 10 afgifna utlåtande har Ni uttalat den mening, att det

från såväl jaktvårds- som skogsvårdssynpunkt vore önskvärdt, om älgstammen på sätt i an-

sökningen ifrågasattes något decimerades å stomskogen Stora Laggåsen. Med hänsyn härtill

och under förutsättning, att statskontoret, under hvars förvaltning prästerskapets lönereglerings-

fond vore ställd, ej hade något att erinra mot nådigt bifall till ansökningen, har Ni i under-

dånighet meddelat, att Ni nu ej längre motsatte Eder sådant bifall.

Vid föredragning af detta ärende hafva Vi funnit godt medgifva, att sökanden må tills

vidare under åren 1 9 10 till och med 1914 med nödigt biträde under för älgjakt eljest till-

låten tid fälla högst tre älgar årligen å stomskogen Stora Laggåsen mot en afgift af sjuttio-

fem kronor för hvarje fälld älgtjur af omkring fyra års ålder eller däröfver och femtio kro-

nor för hvarje yngre djur och älgko, som fälles; skolande denna afgift tillfalla prästerskapets

löneregleringsfond. Detta meddela Vi Eder för kännedom och Eder underlydande veder-

börandes underrättande.

Stockholms slott den 19 augusti 19 1 0.

Under Hans Maj:ts

Vår Allernådigste Konungs och Herres frånvaro.

Dess tillförordnade Regering;

Arvid Lindman. Alkert Petersson.

O. B. Malm. Hugo von Sydow.

A. v Kriisenstjema.
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Beslut af allmännare intresse.

statens flottningsleder. I skritVelse till Kungl. Domänstyrelsen den 18 juni

1 910 anförde Jordbruksdepartementet i ämbetsskrifvelse att Riksdagen uti skrif\-else den

9 juni 1910 angående regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel, har an-

mält, att Riksdagen, med bifall till af Kungl. Maj.t därom gjord framställning, medgifvit,

dels att under år 191 1 inflytande flottningsafgifter finge användas till bestridande af kostnader

for reglering af flotlleder inom riket, dels ock att de medel, som af föregående års anslag

till bestridande af kostnader för reglering af flotlleder i de norrländska länen äfvensom i

Kopparbergs, Örebro och Västmanlands län vid 19 10 års slut kunde finnas disponibla, finge

under år 19 1 1 till enahanda ändamål användas utan begränsning till vissa län.

Förslag till forrättningar, for hvilka rese- och traktamentsersättning
må utgå till skogsstatens tjänstemän. Kungl. domänstyrelsen har i skrivelse till

Kungl. Maj;t den 2 juli 1910 hemställt, att — förutom i fall, då enligt särskilda författningar

skogstjänsteman är berättigad till ersättning efter andra grunder än enligt gällande rese-

reglemente — K. Maj:t ville föreskrifva, att till skogsstatens tjänstemän reseersättning och dag-

traktamente må utgå i följande fall:

För afstämpling af sådant undermåligt virke, som af svenska undersåtar inköpts från

finska sidan af Torneå och Muonio älfvar eller från Kemi älfs floddal ; att utbetalas från

rese^^•ationsanslaget för kronoskogarnas försaltning och befrämjande af skogsväsendet i all-

mänhet.

För besiktning och utsyning å odlingsmark tillhörande vissa af nybyggen uppkomna
skattehemman, på sätt stadgas i nåd. brefvet den 20 april 1883, samt vid förrättningar i

analoga fall jämlikt 3^4 mom. af nåd. förordningen den 24 juli 1903 ang. åtgärder till

förekommande af öf\erdrifven afverkning å ungskog inom Västerbottens och Norrbottens län,

på sätt stadgas i samma förordnings 4^3 mom. ; att utbetalas af vederbörande jordägare.

För när\aro, uppå förordnande, vid syn å civilt eller ecklesiastikt boställe eller å ut-

arrenderadt ecklesiastikt hemman, att genom domänstyrelsen utbetalas från medel, afsedda för

skogsskötseln därstädes.

Vid afvittring, dels på kallelse af förrättningsman för talans förande såsom kronoombud
i fråga om afsättande af mark till kronopark och om skogsanslag till hemman och nybyg-
gen, samt dels, efter domänstyrelsens eller länsstjrelses förordnande, för närsaro vid ägobe-

siktning och skattläggning; att utbetalas genom vederbörande länsstyrelse från medel, anslagna

för afvittringen.

Vid landtmäteriförrättning å boställe eller annan statens fastighet, där ståndsskogs-

likvid förekommer, för nänaro uppå särskildt förordnande för att egendomens rätt bevaka å de
sammanträden, värderingar och utsyningar, som betingas af ståndskogslikviden ; att utgå af

statsmedel, där det ej lagligen åligger annan att vidkännas sådan kostnad.

För närvaro vid syn och sammanträde, efter länsstyrelses förordnande, i fråga om
vattendrags upplåtande till allmän flotded: att utgå på sätt flottningsstadgans 4^4 mom.
föreskrifver.

För utsyning på ecklesiastikt hemman åt socknemän till kyrkas eller prästgårds byg-
gande eller bättrande, därest ansökning om sådan utsyning till jägmästaren inkommit efter

den I april och utsyningen ej kan verkställas i sammanhang med årets ordinarie utsynings-

förrättningar, att gäldas af utsyningssökandena.

För sådan undersökning, som omförmäles i lagen den 13 juni 1908 ang. vård af en-

skilda skogar inom Gottlands län 5 § I mom., att enligt lagens 6 § förskjutas af medel,

som af skogsvårdsstyrelsen fönaltas, — Visserligen hade domänstyrelsen hos K. Maj:t

tillstyrkt en af jägmästaren i Gottlands revir gjord underd. framställning om att ersättning

härför skulle utgå efter samma grund som för likartad undersökning enligt 2 § i lagen ang.

vård af enskilda skogar d. 24 juli 1 903 finnes bestämd uii nådiga kungörelsen den 2 febr.

1906, men har K. Maj:t vid nåd. pröfning den 7 augusti 190S funnit denna framställ-

ning icke föranleda till någon K. Maj:ts vidare åtgärd.

Till öfverjägmästare för inställelse hos domänstyrelsen enligt 3 |ii
af för styrelsen den

16 okt. 1908 utfärdad instruktion, för öfverläggning inför styrelsen ang. förvaltningsfrågor,

uppå styrelsens kallelse; att såsom hittills utbetalas af statskontoret från nionde hufvudtitelns

rese- och traktamentsanslag.

För undersökning, uppå domänstyrelsens förordnande, af hvad vid utarrendering
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af ecklesiastikt boställe kan beträffande skogshushållningen vara att iakttaga; att utbetalas

genom domänstyrelsen af medel, afsedda för skogsskötseln därstädes.

För närvaro, uppå förordnande, vid arrende- eller saluvärdering af kronoegendom,
som icke står under skogsstatens omedelbara förvaltning; att genom vederbörande länsstyrelse

utbetalas från förslagsanslaget till resekostnader vid domänförvaltningen.
För undersökning eller utsyning, föranledd af skada i följd af järnvägsdrift eller af

upplåtelse af mark för järnvägsanläggning eller för dikning eller vattenafledning, eller af

elektriska eller andra anläggningar allt å allmän skog, som ej står under skogsstatens för-

valtning; att i den mån det ej åligger annan att vidkännas ersättningen, utgå från reserva-

tionsanslaget för skogsväsendet.

För förrättning å egendom, som står under annan myndighet än domänstyrelsen, så-

som ä till arméförvaltningen upplåtet öfningsfält, skjutfalt eller befästningsområde, dock med
iakttagande af § 13 i arfvodestaxan för skogsförrättningar.

I samma skrifvelse vidhåller domänstyrelsen sitt den 26 maj 1908 afgifna förslag ang.

storleken af de dagtraktamenten, som för vissa förrättningar tillkomma aflönade assistenter

m. fl., dock med hänsyn därtill, att ny lönereglering för skogsstaten numera trädt i kraft,

och alltså ordinarie jägmästares förutvarande rätt till ersättning för här ifrågavarande förrätt-

ningar bör upphöra, endast så till vida, att det dagarfvode af 6 kronor, som för vissa arbeten
nu tillkommer aflönade revirassistenter, dikningsassistenter m. fl. borde höjas till 8 kronor,

hvilket ock statskontoret i häröfver den li febr. 1909 afgifvet underdånigt udåtande till-

styrkt. Då emellertid denna fråga står i närmaste samband med den fasta aflöningen för

dessa extra tjänstemän, hvilken aflöningsstorlek af K. Maj:t bestämmes vid pröfning af

styrelsens årliga underd. generalförslag öfver utgifter från reservationsanslaget till skogsvä-

sendet, har styrelsen för afsikt att i generalförslaget för år 1 91 1 upptaga denna fråga till

behandling. Härmed sammanhänger ock upphörandet af den bestämmelsen i nåd. brefven

den 30 nov. 1 894 och den 6 mars 1903, att assistent må för inarbete vid uppskattning af

kronopark i Västerbottens eller Norrbottens län åtnjuta ersättning med tre öre för hektar

skogsmark; hvilket upphörande redan iakttagits vid utfärdande af assistentförordnanden för

åren 1 909 och 1910.

Domänstyrelsens förslag till omfattning af de revir som genom sist=
lidna Riksdags beslut skola nybildas och omregleras. Den 29 september inne-

varande år har Kungl. domänstyrelsen afgifvit af Kungl. Maj;t infordradt förslag till åtgärder

för bestämmande af gränserna till de föreslagna nya reviren i Jämtlands, Östergötlands och
Kalmar revir. Efter att hafva rådfört sig med vederbörande öfverjägmästare har styrelsen

funnit vissa mindre jämkningar i de ursprungliga förslagen nödiga och hemställer nu, att

nedannämnda revir erhålla följande omfattning.

Jämtlands län.

Frostvikens revir. Frostvikens, Alanäs och Ströms socknar i Hammerdals tingslag

samt af Hotagens socken i Lits tingslag den del, som ligger norr om Vinklumptjällets lapp-

skattelands norra rågång mellan riksgränsen och Hyssekojen) och en linje därifrån till gräns-

röset vid Ojarklumpen, där Hotagens, .Ströms och Laxsjö socknar mötas.

Revirets areal kommer på sådant sätt att utgöra:

allmänna skogar 14,763 hektar

renbetesfjäll 305,075 »

skyddsskogar 273,420 «

enskildes skogar utanför skyddsskogsområdet 236,804 x

eller tillsammans 830,062 hektar.

Östersunds revir. Hammerdals och Gåxsjö socknar i Hammerdals tingslag, Lits,

Häggenås, Kyrkas och södra delen till gränsen mot Skärvångens och Wallruns byar af Föl-

linge socken, Lits tingslag, Rödöns, Näskotts, Aspås och As socknar i Rödöns tingslag,

Frösöns och Sunne socknar i Sunne tingslag, Brunflo, Marieby och Lockne socknar i Rcf-

sunds, Brunflo och Näs tingslag samt Borgvattnets socken i Ragunda tingslag.

Revirets areal kommer på sådant sätt att utgöra:

allmänna skogar 28,864 hektar

enskildes skogar utanför skyddsskogsområdet 529,751 r,

eller tillsammans 558,615 hektar.
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Are revir. Laxsjö socken samt återstående delen af Hotagens och Föllinge socknar

i Lits tingslag, Ofterdals socken och de nordväst om gränsen mot Nordbyns, Västbackens

och Kongsta byar belägna delarna af Alsens socken i Offerdals tingslag äfvensom Kalls och

Are socknar i Underslkers tingslag.

Re\iret kommer på detta säit att omfatta:

allmänna skogar I7i34i hektar

renbetesfjäll 253,697
skyddsskogar 457,842 »

enskildes skogar utanför skyddsskogsområdet 194.353 "

eller tillsammans 923,233 hektar.

Hallens mnr. Mattmars socken och återstående delar af Alsens socken i Offerdals

tingslag, Undersåkers och Mörsils, Hallens, Marby och Norderö socknar i Hallens tingslag

samt Ovikens och Myssjö socknar i Ovikens tingslag.

Revirets areal kommer på sådant sätt att utgöra:

allmänna skogar. 48,552 hektar

renbetesfjäll 256,201 »

skyddsskogar 51,532 »

enskildes skogar utanför skyddsskogsområdet 171,868 »

eller tillsammans 528,153 hektar.

Bräcke revir. Fors, Ragunda, Hällesjö, Håsjö och Stuguns socknar i Ragunda tings-

lag, Xyhems, Bräcke, Räfsunds, Bodsjö, Näs och Sundsjö socknar i Räfsunds, Brunflo och

Näs tingslag samt Hackas socken i Ovikens tingslag.

Reviret kommer på detta sätt att omfatta:

allmänna skogar 37i435 hektar

enskildes skogar utanför skyddsskogsområdet 610,953 -

eller tillsammans 648,388 hektar.

I denna summa inbegripas de allmänna skogar inom Fors socken, hvilka äro anvisade

till öfningsskogar för Bispgårdens skogsskola.

Rätans revir. Bergs, Asarnes, Rätans och Klöfsjö socknar i Bergs tingslag, Väm-

dalens socken i Hede tingslag samt Lillherrdals, Svegs och Älfros socknar i Svegs tingslag

samt Öfverhogdals socken och den del af Ytterhogdals socken med Ängersjö kapell, som

icke tillhör Västra Hälsinglands revir i Svegs tingslag.

På sådant sätt kommer reviret att omfatta:

allmänna skogar 27,822 hektar

skyddsskogar 236,250 »

enskildes skogar utanför skyddsskogsområdet 684,181 »

eller tillsammans 948,253 hektar.

Anmärkas bör, att afräkning gjorts för Voxna-Risbergs och Stensjö kronoparker, hvilka

äro belägna i Ängersjö kapellag och tillhöra Västra Hälsinglands revir.

Hede revir. Hede, Storsjö och Tännas socknar i Hede tingslag samt Linsälls socken

i Svegs tingslag.

Reviret kommer på detta sätt att omfatta •

allmänna skogar 27,822 hektar

renbetesfjäll 237,161 »

skyddsskogar 343.883
enskildes skogar utanför skyddsskogsområdet 62,515

eller tillsammans 671,381 hektar.

Östergötlajids län.

Ombergs revir. Lysings, Uals, Göstrings, Vifolka härader, den i Gammalkils socken

af Valkebo härad belägna del af Vägstorps kronopark, Aska härad, den del af Kristbergs
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socken i Bobergs härad, som tillhör Karlsby kronopark, samt Godegårds och Tjällmo socknar

af Finspångaläns härad med undantag af den inom Tjällmo socken belägna del af Gullbergs

kronopark.

Gullbergs revir. Bobergs härad med undantag af den del, som tillhör Karlsby krono-

park, Gullbergs härad samt af Tjällmo socken i Finspångaläns härad den del, som tillhör

Gullbergs kronopark.

Finspångs revir. Finspångaläns härad med undantag af Godegårds och Tjällmo socknar,

Bråbo, Memmings, Lösings, Björkekinds, Östkinds, Åkerbo, Skärkinds och Hammarkinds
härader.

Kinda revir. Ydre och Kinda härader, Valkebo härad med undantag af den i Gam-
malkils socken belägna del af Vägstorps kronopark, samt Bankekinds och Hanekinds hä-

rader äfvensom den del af Österås kronopark, som är belägen inom Ingatorps socken och

Södra Vedbo härad af Jönköpings län.

Kalmar län.

Tjusts re^iir. Norra och Södra Tjusts härader.

Aspelands revir. Tunaläns, Sevede och Aspelands härader.

Af de ofvannämnda äro följande nya, nämligen Frostvikens, Are och Hede i Jämtlands

län, Gullbergs revir i Östergötlands län och Aspelands revir i Kalmar län, medan i sam-

band med regleringen nya namn föreslagits för följande revir:

Östersunds revir förut Norra Jämtlands

Hallens « » Västra »

Bräcke » » Östra »

Rätans » » Härjedalens.

Styrelsen hemställer vidare, att nuvarande jägmästarna måtte förklaras innnhafva

C. L. Björkbom Östersunds revir

K. A. V. Malmgren Hallens »

C. G. Cassel Bräcke «

L. F. Molander Rätans »

De för de nya reviren bestämda ailöningsförmänerna föreslås att fördelas pä föl-

jande sätt:

Lön Tjänstg. pen. Resepen.

Frostvikens revir 2,300 2,600 700
Åre » 2,300 2,600 700
Hede » 2,300 2,800 900
Gullbergs » 2,300 2,000 500
Aspelands » 2,300 2,000 600
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Tjänster och förordnande.

Kungl. Domänstyrelsen. Kungl. Maj:t har den 30 september utnämnt och för-

ordnat juris kandidaten Erik Alfred Gerhard Alexanderson att vara ombudsman och fiskal

hos Domänstyrelsen.

OmbergS och Österdalarnas revir. Kungl. Maj:t har den 21 innevarande ok-

tober i nåder transporterat och förordnat jägmästaren i Österdalarnas revir Carl Georg Tim-
berg att vara jägmästare i Ombergs revir. Jägmästaretjänsten i Österdalarnas revir uppe-

hälles under vakansen af assistenten därstädes e. jägmästaren Carl Phragmén.

Södra distriktet. Sedan öfverjägmästaren i Södra distriktet Johan Henrik Werme-
lin aflidit den 5 augusti 1910 har Kungl. domänstyrelsen förordnal jägmästaren i Malmöhus
revir Carl von Schönberg och extra jägmästaren Nils Schager att från nämnda dag uppe-

hålla den förre öfverjägmästaretjänsten i södra distriktet och den senare von Schönbergs jäg-

mästaretjänst.

Kungl. Maj:t har den ^"/g 1910 utnämnt och förordnat intendenten för Kungl. Djur-

gården, hofjägmästaren Fritz Fabian Edelstam att vara öfverjägmästare i Södra distriktet.

Östra distriictet. Kungl. Maj-.t har den ^"/g 1910 dels beviljat öfverjägmästaren

Fr. Baer nådigt afsked och dels utnämnt och förordnat jägmästaren i Finspångs revir J. E.

Kinman att vara öfverjägmästare i Östra distriktet.

Svältornas revir. Kungl. Maj:t har den ^"/g utnämnt och förordnat biträdande

jägmästaren i Värends revir John Carlsson att vara jägmästare i Svältornas revir.

Slättbygds revir. Sedan Kungl. Maj:t den ^"/g 1910 beviljat jägmästaren i Slätt-

bygds revir E. K. Björklund nådigt afsked, har Kungl. domänstyrelsen förordnat extra jäg

mästaren C. von Strokirch att frän sagda dag uppehålla jägmästaretjänsten i reviret intill

dess densamma kan varda i vederbörlig ordning återbesatt.

SkogStaxatorer. Till skogstaxator i Mellersta—Norrlands distrikt har förordnats

extra jägmästaren G. E. Gran.

Till biträdande jägmästare inom Klotens revir har Kungl. domänstyrelsen för-

ordnat extra jägmästaren Denis af Wahlberg.

Aflönade assistenter. Härtill hafva förordnats följande extra jägmästare:

Uno Tilly inom Arjepluogs revir ^/g— ^"/g, Edvard Lundberg inom skyddsskogsområdet

i Jämtland '--/g— ^^
c,. Erik Hedemann-Gade att efter anvisning af öfverjägmästaren i Bergslags-

distriktet biträda med anordnandet af en utställning af skogshushållningen belysande föremål

vid 21 Allmänna Svenska Landtbruksmötet i Örebro den 3— 9 juli 1911 '/a
—

^Vis' '^'^^

Eckerbom inom Örebro m. fl. revir 7<»
—

^Via. Olof Löfwén inom Transtrands revir */g
—

^7io>
Ernst T. Jansson inom skyddsskogsområdet i Kopparbergs län Y9— "/i-2-

Arne Winbergh
inom skyddsskogsområdet i Jämtland '/s

—
^Vii- ^^^ Hagström inom skyddsskogsområdet i

Jämtland '9—
^"/n- ^'^5 Högbom i skyddsskogsområdet i Jämtland Ys

—
^7ii> Mauritz Carl-

gren inom Jörns revir Vio^^Vio' U"° Tilly hos öf\'erjägmästaren i Skellefte distrikt Yj^
—

^Vio-
Till assistenter utan arfvode hafva förordnats:

e. jägm. Fredrik Achates Bergman inom Kalmar revir,

» T> Einar Rudbäck » Kinne » .

Till extra jägmästare hafva förordnats:

utex. skogseleven Henrik Fogelström inom Östra distriktet

» > Nils Magnus Högbom » » »

» » Olof Löfvén » Gäfle— Dala »

» » Einar Rudbäck j> Västra »

» » Rickard Wikander » Östra »

» » Fredrik Achates Bergman » Småland »

Tjänstledigliet har beviljats;

Jägmästaren i Marks revir A. Kindstrand för enskilda angelägenheter 7$—Vs '"^^'

förordnande för extra jägmästaren Einar Rudbäck.

Jägmästaren i Tivedens revir A. W. Schmidt för enskilda angelägenheter ''/;— '7: o^^

Yg— '^'g med förordnande för extra jägmästaren Axel Blomberg.

Jägmästaren i Pajala revir Jarl Frick för enskilda angelägenheter '/g— ^'
s

"^^'^ ^^'""

ordnande för assistenten i Pajala och Torneå revir Per Bergman.

Jägmästaren i Kopparbergs revir J. H. Borglind för enskilda angelägenheter "'/,— *"/«

med förordnande för extra jägmästaren A. Vange.
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Jägmästaren i Sorsele revir Victor Gaunitz för sjukdom 'Y,— '"/g med förordnande för

assistenten i reviret extra jägmästaren Einar Hammarstrand.
Föreståndaren för Skogshalls skogsskola, extra jägmästaren Th. Grinndahl för enskilda

angelägenheter '*/.—
'Ys '^^*^^ förordnande för extra jägmästaren Emil Palm.

Assistenten i (jellivare och Juckasjärvi revir extra jägmästaren Eric von Sydow för

offentligt uppdrag från 1 aug. till årets slut.

Jägmästaren i Örbyhus revir C. R. Hullström för enskilda angelägenheter "/g— '"/m
med extra jägmästaren O. H. Lundborg såsom vikarie.

Skogstaxatorn i Mellersia-Norrlands distrikt G. E. Gran för bestridande af biträdande

jägmästaretjänsten i GuUbergs revirdel af Finspångs revir •'"/- ^^^^ årets slut; assistenten i

Norra Jämtlands revir e. jägmästaren Knut Falck bestrider under tiden Grans taxatorstjänst

och e. jägmästaren Carl Sundberg Falcks assistenttjänst från och med den ^/,,.

Jägmästaren i Nyköpings revir Cl. Häckner för enskilda angelägenheter ^Ys
—

^"/g '"^^^

förordnande för extra jägmästaren Emil Palm.

Jägmästaren i Eksjö revir Herman Nordenadier för enskilda angelägenheter ""'/g
—

'Vg
med förordnande för e. jägmästaren Erik Helmers.

Jägmästaren i Västbo revir G. Englund för enskilda angelägenheter under tiden Y^

—

'°/jo med förordnande för e. jägmästaren Erik Helmers.

Jägmästaren i Sunnerbo revir C. IS. Christoffersson för fullgörande af honom af Konun-

gens befallningshafvande i Kronobergs län meddeladt förordnande att på grund af lagen om
enskilda skogar verkställa besiktning å ett flertal enskilda hemman från ^/g till ^*/,q med
förordnande för assistenten i reviret e. jägmästaren Gunnar Fischer, hvars tjänst bestrides

af e. jägmästaren A. Winbladh.

T. f. jägmästaren H. Stuart för enskilda angelägenheter Y9

—

^°Io rn^d förordnande för

e. jägmästaren Bernhard Blohm.

Jägmästaren i Gästriklands revir Hjalmar Landberg för enskilda angelägenheter Y9

—

^"/c, med förordnande för e. jägmästaren Knut Martin.

Jägmästaren i Älfdals revir Olof Petersson för enskilda angelägenheter Y9
—

^Vo ^^'^

förordnande för extra jägmästaren Nils Lundgren.

Jägmästaren i Enköpings revir J. H. Blombergsson för enskilda angelägenheter Yio

—

^Yii rned förordnande för e. jägmästaren Ragnar Liibeck.

Jägmästaren i Västerås revir Ivar Fåhreus från den
'"/jo
—
^7n för enskilda angelägen-

heter med förordnande för e. jägmästaren Gustaf Rehlin.

Jägmästaren i Juckasjärvi revir Carl Ekman Yio
—

'Vio ^^'-^ förordnande för öfverjäg-

mästareassistenten, e. jägmästaren K. G. Wahlgren.

Jägmästaren i Malmöhus revir Carl von Schönberg för enskilda angelägenheter ^"/j^—
°/j2 med förordnande för e. jägmästaren N. Schager.

Jägmästaren i Svältornas revir John Carlsson ^"/g—
^7io '"^^ förordnande för assisten-

en i reviret e. jägmästaren A. Stahre, hvars tjänst bestrides af e. jägmästaren E. Rudbäck.
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MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFORSOKSANSTALT-

Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och

verkningar.

Af Torsten Lagerberg.

IL

I den föregående delen af denna undersökning behandlades grå-

barrsjukan uteslutande med hänsyn till den sjukdomsalstrande svampens

morfologi, biologi och systematik; frågor af mera praktisk art lämnades

därvid helt åsido. Anledningen härtill var den, att jag under den in-

stundande sommaren ville söka tillfälle att själf bilda mig en uppfatt-

ning om svampens betydelse som skadegörare å våra tallskogar. För

en tillämnad framställning af gråbarrsjukans geografiska utbredning och

spridningsvägar voro dessutom kompletterande uppgifter önskvärda. Då
nu dessa önskemål blifvit så vidt möjligt tillgodosedda, kan jag offent-

liggöra den återstående delen af denna undersökning. I det följande

kommer jag sålunda att behandla frågor af mera praktiskt intresse samt

lämna en redogörelse öfver sjukdomens historik och utbredningsförhål-

landen. Mina undersökningar af gråbarrsjukans verkningar ha hufvud-

sakligen förlagts till Ombergs kronopark, som jag i detta syfte besökt

vid tvenne skilda tillfällen, dels vid midsommartiden och dels i början

af september månad innevarande år.

I. Sjukdomens uppträdande och spridningssätt.

Ehuru de närmare omständigheterna i infektionsförloppet och där

med förknippade frågor utförligt behandlats i den första delen af denna

uppsats, skall jag dock, innan jag öfvergår till en redogörelse för grå-

barrsjukans sätt att uppträda, förutskicka några anmärkningar, som i

vissa punkter komplettera min redan gifna framställning.

Gråbarrsjukan angriper hos oss icke blott den vanliga tallen utan

äfven den mångenstädes odlade bergtallen [Pinus mofttana). Denna

iakttagelse har jag själf kunnat göra i juni innevarande år å Kolleberga

kronopark i Skåne. Här anträffades nämligen ett omkring 2 m. högt

buskformigt exemplar, som var så starkt infekteradt. att det var full

Skogsvårds/oreningens Tidskri/t igio. Fackuppsatser. ^
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Ständigt grått. Sedermera fann jag äfvenledes vid mitt sista besök på

Ombergs kronopark enstaka, mycket lindriga angrepp af sjukdomen på

de bergtallar, som planterats på Hjässans ostsluttning. — Dessa nu

nämnda fall äro emellertid ingalunda de enda kända. Redan 1892 kon-

staterade Alb. Nilsson gråbarrsjuka på bergtallarna i Skogsinstitutets

park i Stockholm, och i april 189g anträffade jägmästare G. SCHOTTE

sjukdomen i bergtallskulturerna å Höka kronoflygsandsfält i Halland.

Dylika angrepp torde i själfva verket vara rätt vanliga i sydvästra

Sveriges kustområde. Direktören för Kungl. Skogsinstitutet A. WAHL-
GREN har nämligen benäget meddelat, att han under de senare åren

vid upprepade tillfällen iakttagit af gråbarrsjuka angripna bergtallar å

flygsandskulturer i dessa trakter.

Ett af gråbarrsjukans mera påtagliga symtom är ju bland annat

de sjuka barrens gråa färg. Under sjukdomens tidigare stadium äro

emellertid barren mången gång icke öfvervägande gråa utan skifta

mera i rödbrunt, ja de kunna till och med blifva ganska starkt kop-

parröda. Den gråa färgen framkommer i sådant fall först senare, då

barren börja skrumpna samman, och den i violett stötande tonen här-

rör från det förstärkta vaxöfverdraget. Karaktäristiskt för gråbarrsju-

kan är dessutom, att de angripna barren icke bli styfva och hårda, då

de dö, utan bibehålla sig mjuka. Beträffande angreppets intensitet har

jag flerstädes kunnat göra den iakttagelsen, att en betydande mängd

barr redan i början af september månad kan vara så hårdt angripen, att

barrparen affalla vid minsta beröring. Det är klart, att någon basal lef-

vande del icke lämnas öfrig på sådana barr, svampen tränger här utan

afbrott ned i de embryonala väfnaderna i barrets bas, hvarefter hela

kortskottet direkt aflöses. Denna omständighet torde kunna sättas i

samband med den från flera håll meddelade uppgiften, att gråbarrsju-

kan mot vintern skulle bli allt mindre framträdande. Om någon större

mängd af de angripna barren fälles redan på hösten, kan naturligen

tallarnas gråa färg blifva högst väsentligt försvagad till sin styrka.

Som redan förut framhållits, angripas endast årsskottens barr af

sjukdomen. Någon gång händer det dock, att angripna barr kunna anträf-

fas äfven på fjorårsskotten, och man skulle sålunda kunna tro, att barren

äfven på dessa skottleder kunde infekteras samtidigt med dem på de

utväxande årsskotten. Så är emellertid icke förhållandet. Granskar

man saken närmare skall man finna, att svampen i dessa barr för länge

sedan uppnått sitt mognadsstadium, och rester efter redan uppbrustna

apothecier äro i allmänhet lätta att påvisa. Det är sålunda häraf tyd-

ligt, att de ifrågavarande barren blifvit infekterade under ett föregående

år, ehuru de af en eller annan anledning icke affallit.
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Beträffande de på de angripna barren understundom uppträdande

svarta fläckarna och tvärbanden kan jag äfven göra ett tillägg. Jag har

redan förut framhållit, att dessa fläckar icke kunna tillmätas någon större

vikt såsom specifika symtom på gråbarrsjuka, då de understundom saknas

helt och hållet. Frågan om deras uppkomst lämnade jag obesvarad. Under-

söker man emellertid nyligen infekterade, ej ännu dödade barr, som bör-

jat gulna, finner man, att den gula färgen understundom afbrytes af

klara fläckar och band — till formen fullt öfverensstämmande med de

på senare stadier uppträdande svarta — som mot ljuset äro alldeles ge-

nomskinliga. En mikroskopisk granskning af dylika partier gifver vid

handen, att väfnaden är helt och hållet impregnerad med ett harts- eller

oljeartadt ämne, som med lätthet bortlöses af alkohol. Denna väfna-

dernas fläckvisa impregnering torde bero därpå, att hartskanalerna på

något sätt skadas genom svampens angrepp, så att lokala utgjutningar

uppstå. Genom hartsämnenas så småningom skeende omvandling mörkna

sedermera dessa fläckar allt mera och bli till slut becksvarta.

Jag öfvergår härmed till frågan om gråbarrsjukans uppträdande.

Gråbarrsjukans sätt att angripa träden erbjuder så många anmärk-

ningsvärda detaljer, att en närmare framställning af denna sak må anses

berättigad. Först då några ord om tallarnas infektionsmöjligheter. Fäster

man sig till en början vid deras ålder, så torde man kunna säga, att

inga åldersklasser förskonas från angrepp. Äfven om tallarna synas vara

mest utsatta vid en ålder af lo—30 år, såga de ingalunda fria hvarken förr

eller senare. Mången gång finner man nämligen knappast mer än fots-

höga småtallar starkt infekterade. A andra sidan föreligga uppgifter om
angrepp af gråbarrsjuka på 150-åriga träd, och såvidt jag kan se, finnas

inga hinder för ett angrepp vid än mera framskriden ålder. Kronornas

höjd öfver marken spelar sålunda knappast någon större roll ur infek-

tionssynpunkt. Som ett belysande exempel på denna sak kan jag an-

föra en iakttagelse från ett med glest ställda tallar bevuxet ljungfält i

närheten af Holma gård, N. Solberga socken i Småland. Här funnos

flera småtallar, hvilka genom betning blifvit deformerade till öfver mar-

ken utbredda, låga dynor med så tätt sittande barr och grenar, att man

endast med en viss svårighet kunde köra en käpp genom dem. Af

dessa visade sig ett exemplar så starkt angripet, att det på afstånd

tedde sig som en helt grå tufva i ljungen. Som en motsats härtill

kunna ställas de 15— 18 m. höga, i närheten af Saltskog, Söderman-

land, observerade tallar, hvilkas kronor voro gråa alltigenom från sina

nedersta grenar upp i topparna.

Af mycket stor betydelse för infektionen är däremot trädens plats
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i förhållande till omgifningarna. Särskildt utsatta för angrepp äro så-

lunda träd i starkt exponerade lägen, sådana som stå i skogsbryn vid

väg- och myrkanter, återväxt på trakthyggen o. s. v. Understundom

kan man äfven göra den iakttagelsen, att det är åt visst håll vettande

delar af bestånden, som visa sig starkast angripna. Mångenstädes i

mellersta delen af södra Sverige finner man skogarnas väst- och syd-

kanter starkast infekterade. Denna omständighet torde kunna sättas i

samband därmed, att de under infektionstiden förhärskande vindarna äro

västliga eller sydliga i dessa trakter.

Gör man en undersökning af sjukdomens spridning från den starkt

angripna ytterkanten mot det inre af ett bestånd, så skall man i all-

mänhet finna, att de angripna träden upphöra mycket snart, för såvida

beståndets slutenhet är någorlunda god. De med vinden drifvande

svampsporerna uppfångas sålunda till större delen af kantträden, och en-

dast en ringa del af smittoämnet hinner in i skogen. Upptagas luckor

i bestånden, så infinner sig snart sjukdomen kring dessa. Vid en sorg-

fällig granskning af till synes fullt friska träd, som stå i omedelbar när-

het . intill en angripen tallgrupp, finner man nog ofta äfven å dessa en-

staka angripna barr. Detta är emellertid icke alltid fallet. Just denna

sida af gräbarrsjukans infektionshistoria är i hög grad ägnad att väcka

en viss undran. Icke sällan finner man nämligen i en skog — hufvud-

sakligen i äldre — hvarest sjukdomen i öfrigt icke förekommer, ett enda

eller några få från hvarandra långt aflägsna fullständigt gråa tallar, hvil-

kas barrmassa vid undersökning kan visa sig angripen till 50 ä 75 %.
De rundt om stående träden äro alldeles oberörda af angreppet och

bidraga endast till att genom sina mörka kronor framhäfva det sjuka trädet,

hvilket därför redan på långt håll faller i ögonen. Som ett belysande

exempel till detta fall kan jag anföra, att jag i slutet af maj månad in-

nevarande år å Skogsholms kronopark öster om Visby icke lyckades

uppspåra mer än ett enda angripet träd, ehuru sjukdomen i öfrigt är

mycket spridd på hela Gotland. Denna tall, som växte i ett skogsbryn

intill ett öppet tält var dock mycket starkt infekterad. Ännu mera i ögonen

fallande blir detta egendomliga angreppssätt i trakter, som ligga utanför

gränsen för gräbarrsjukans mera allmänna förekomst. Exempelvis kunde

vid Kulbäcksliden i Degerfors revir icke anträffas mer än tvenne sjuka

träd (omkring 35 år gamla); yngre återväxt äfven den i de mest expo-

nerade lägen undersöktes noga, men det lyckades mig icke påvisa ett

enda angripet barr på något enda träd utöfver de två nu nämnda. Sär-

deles intressant är äfven i detta fall det nordligaste kända angreppet i

vårt land, ett enda utmed landsvägen mellan Öfver-Torneå och Öfver-

Kalix stående träd.



OM grAbarrsjukax hos tallex, dess orsak och %"erkxixgar. 361*

Dessa på isolerade enstaka tallar koncentrerade angrepp framstå i

så mycket egendomligare dager, om man betänker, att sjukdomen icke

är inhärent. utan att tor hvarje år en ny infektion måste ske, och att

vid hvarje infektion hvart och ett barr särskildt måste angripas.

Hur skall man på ett tillfredsställande sätt kunna förklara detta

högst ojämna angreppssätt? Man borde ju vänta, att så som sporerna

spridas sjukdomen med mindre styrka skulle fördela sig på ett större an-

tal träd i stället för att med samlad kraft kasta sig öfver ett enda. För

att icke lämna denna fråga helt obesvarad vill jag hänvisa på ett för-

hållande, som berörts redan i första delen af denna uppsats, nämligen

det, att infektionsmöjligheterna efter allt att döma äro inskränkta till en

relativt kort period, och att det där\id kommer an på, att en för spo-

rernas spridning lämplig väderlek inträfifar. Man behöfver dä endast

antaga en oliktidig utveckling af träden i ett bestånd, hvilken ock t^if-

velsutan förekommer, för att inse, att angreppet redan på denna grund

bör kunna blifva ganska olikformigt. Om sålunda blott ett enda träd

i ett bestånd helt lindrigt angripits, smittar det efter allt att döma ned

sig siälft i ännu högre grad följande år. Det ser med andra ord ut,

som om sporerna icke skulle komma vidare långt, då de spridas, utan

hufvudsakligen stanna inom det angripna trädets krona.

För att studera sjukdomens förlopp märkte jag i juni månad dels

på Ombergs kronopark dels i norra Småland i trakten af Eksjö en hel

del sjuka tallar. Af dessa växte flera i för öfrigt oangripna bestånd. Den
förnyade undersökning, som jag i september efter sommarens infektions-

period underkastat samma exemplar, har i allmänhet gifvit vid handen,

att årsskottens barr voro angripna till en bet)'dligt högre procent (mel-

lan 75 och 100 %). Sjukdomens intensitet kan således stegras hos ett

och samma individ under en följd af år. Detta gäller äfven för de

isolerade angreppen, och smittan behöfver i sådant fall icke öfverföras

på kringstående tallar.

Vill man söka en förklaring på denna nu påpekade olikformighet i

angreppet, så torde man äfven böra tänka därpå, att mottagligheten

för smitta kan växla med individen. Det är ju en erfarenhet, som vun-

nits på en mångfald af det organiska lifvets områden. Huru nu sär-

skildt våra tallformer förhålla sig i detta hänseende är visserligen inga-

lunda slutgiltigt utredt. Kändt är ju emellertid, att den s. k. tyska tal-

len sedan gammalt åtnjuter ett mycket dåligt anseende, då den visat

sig föga motståndskraftig mot kalamiteter af växlande art, och otvifvel-

aktigt är den också en ras. som icke förtjänar hemortsrätt i vårt land.

Från flera håll ha äfven influtit meddelanden till Försöksanstalten, att

kulturer af tyskt frö varit starkt angripna af gråbarrsjuka, då samtidigt
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i närheten växande bestånd af inhemskt ursprung icke eller i endast

obetydhg grad varit infekterade.

Om den så kallade lapplandstallen bör anses motståndskraftigare än

våra sydliga tallformer torde vara ovisst. Visserligen har sjukdomen

för tillfället ingalunda den spridning i norra Sverige, där lapplandstallen

förekommer, som i landets södra delar, men detta beror sannolikt på

helt andra orsaker. Af ett visst intresse för belysandet af denna sak

synes mig vara infektionens förlopp å en profyta, hvilken Försöksan-

stalten har utlagt på Ollestads kronopark i Västergötland i och för

studium af proveniensens betydelse. — För uppgifter angående de

angripna, nu 6-åriga tallarnas fördelning har jag att tacka jägmästare

G. SCHOTTE. — Profytan är belägen å ett trakthygge på en höjd

intill Sämsjön. Några hundra meter söder om densamma på den

norra sidan af det s. k. Damsberget finnes en c:a 15-årig tallkultur,

som är mycket starkt angripen af gråbarrsjuka, och det är från denna

smittohärd, som sjukdomen i år förts öfver till profytan. Denna är upp-

delad i 35 fält, hvart och ett med tallplantor af frö från träd af olika

ålder och från skilda landsdelar. På icke mindre än 16 af dessa fält

finnas starkt angripna plantor, det största antalet — mellan 6 och 1

2

å hvarje fält — å den del af profytan, som ligger närmast smittohärden,

och som sålunda först är utsatt för infektionen. Här finnes emellertid

just i själfva kanten tvenne fält med tallar af frö från Östra Jämtlands

revir; icke en enda af dessa lapplandstallar är angripen, och å öfriga

6 fält med denna tallform (från N. Hälsinglands revir), som dock äro

belägna något längre bort från smittohärden, finnas endast tvenne an-

gripna exemplar.

Att tillmäta de nu relaterade fakta någon afgörande betydelse, då

det gäller att bedöma lapplandstallens motståndskraft mot smitta, är

naturligtvis icke möjligt; tillfälligheterna kunna ju ha spelat in här alltför

mycket. Tänkbart är ju äfvenledes, att de lappländska tallarna varit

något fördröjda i sin utveckling, så att den starkaste sporspridningen

varit öfverstånden, när deras nya skott varit mogna för ett angrepp.

Hvilka orsakerna nu än må vara, så är det ett faktum, att gråbarr-

sjukan i allmänhet angriper spridda träd i en skogstrakt. Understundom

utbildas emellertid på mindre områden verkliga smittohärdar, där så godt

som hvart enda träd är angripet och i allmänhet mycket starkt; af års-

skottens barrmassa pläga 75— 100 % vara infekterade (jfr fig. 10). Om
ett dylikt mera koncentreradt uppträdande af gråbarrsjukan föreligga upp-

gifter från flera håll, exempelvis från Martebo på Gotland, från Kungälfs

stadsskogar samt de redan förut nämnda lokalerna å Ombergs och Olle-

stads kronoparker. På sådana platser är sjukdomen efter allt att döma
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Ur Statens Skog^försöksanstalls samlingar. Förf. foto.

Fig. 10. Af gråbarrsjuka starkt angripen 15-årig tallkultur på Ombergs kronopark. 1.9.1910.

Von der Hypciier>iteUa-'Ksa.Ti\Ae\\ kraftig befallene 15-jährige Kiefempflanzung in der Staatsforst

Omberg, i.ix.igio.
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endemisk i mera inskränkt bemärkelse, träden smitta här hvarandra

lättare — i kulturbestånd är ju åldern enhetligare och trädens inbördes

läge och ställning gynnsammare för smittans spridning. Här äro äfven

de olika träden under på hvarandra följande år angripna i mycket olika

grad. Som exempel kan anföras sjukdomens förlopp hos en tall å Olle-

stads kronopark. 1908 var den fullt frisk, följande års skottleder hade

barrmassan nedsmittad till 100 %, och för innevarande år voro skottens

barr angripna till omkring 60 %. Intet hinder finnes alltså för att en-

staka träd raidt inne i smittohärdarne undgå angreppet helt och hållet

under ett visst år, för att ett därpå följande ånyo vara infekterade.

Gråbarrsjukans fluktuerande styrka gör sig märkbar icke blott hos

enstaka träd, den är äfven tydligt framträdande, då det gäller skogsbe-

stånd i en hel trakt. På den i Försöksanstaltens cirkulär framställda

frågan, huruvida sjukdomen förut observerats, hafva i allmänhet ingått

nekande svar. Man skulle kanske däraf vara benägen att draga den

slutsatsen, att den nu grasserande epidemien vore af ganska ungt datum.

Att så emellertid icke är fallet, framgår dock af den i det följande läm-

nade redogörelsen öfver sjukdomens uppträdande i Sverige. Många

meddelare säga sig också sedan en längre eller kortare tid ha iakttagit

sjukdomen och tillfoga, att den i en och samma trakt synes uppträda med

större intensitet vissa år. Detta är en iakttagelse, som gjorts äfven på

annat häll. Sålunda säger R0.STRUP (II, sid. 519), att sjukdomen uppträder

med mycket växlande styrka, beroende på klimatets växlingar; efter

våta och kalla somrar tager den alltid större omfattning. Detta beror

naturligtvis i sin tur därpå, att sporspridningen endast kan försiggå i

fuktig väderlek, hvilket ju för öfrigt redan förut är påpekadt. Att vi

för närvarande här i Sverige ha att räkna med en epidemi af mer än

vanlig intensitet torde sålunda kunna sättas i samband med de neder-

bördsrika somrar, som vi haft under de senare åren.

2. Sjukdomens betydelse och bekämpande.

Genom sitt sätt att angripa är gråbarrsjukan enligt den nu gängse termi-

nologien att hänföra till tallens s. k. skyttesjukdomar. »Skytte» har från

att ursprungligen endast ha användts för angrepp af Lophodermium

pinastri kommit att beteckna alla de mer eller mindre sjukliga tillstånd,

som ha ett barraffall till följd. Detta har dock enligt min mening varit

ett föga pedagogiskt förfaringssätt, som gifvit anledning till förväxling

af vidt skilda orsaker och bidragit till att nedsätta observatörernas ur-

skillningsförmåga. Barrens sjukdomar äro ju många och deras symtom

betydligt växlande; mången gång har dock »skytte» blifvit den ställda
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diagnosen, och så har man låtit det därvid bero. Man må ju erkänna,

att distinktioner ej äro erforderliga, så länge man icke förmår göra nå-

got för att hindra angreppen. Här gäller dock att man för att bota

först måste känna sjukdomens väsen. Äfven om man för närvarande

icke vet några medel för flera sjukdomars bekämpande, följer ju icke

nödvändigt däraf, att sådana icke i en framtid kunna uppfinnas. Önsk-

ligt synes det mig därför vara, att man lade mera vikt vid barrsjuk-

domarnas särskiljande och framför allt, att benämningen »skytte» icke

användes för att beteckna andra angrepp än dem, som härröra från den

verkliga »skyttesvampen», LopJiodenniuni pinastri. Såsom af den ofvan

lämnade framställningen torde framgå, är gråbarrsjukan redan till det

yttre en så karaktäristisk sjukdom, att någon förväxling med skytte icke

behöfver ifrågakomma.

Det är ju klart, att man ej kan anse denna sjukdom ha någon be-

tydelse i praktiken, så länge den håller sig till enstaka träd. Förhållandet

blir dock ett annat, när den med samlad styrka uppträder inom ett be-

gränsad! område. Och då den med förkärlek angriper tallar på lo till 30

år, följer däraf, att man ofta nog kan konstatera sådana koncentrerade

angrepp i planteringar och kulturer. Man kommer också snart till den

uppfattningen, att gråbarrsjukan för de unga tallbestånden är en fiende

af långt allvarligare art.

Sjukdomar, som uteslutande hålla sig till blad och barr, äro att anse

såsom betydligt mindre farliga än de, hvilka angripa trädens veddelar.

De senare äro ju såsom rötorna oftast kroniska och leda mycket säkrare

till fördärf än de förra, hvilka äro af mera öfvergående art. Under det

att ett stort antal vedsjukdomar medför en förstöring af de ledande

banorna och på sådant sätt verkar hämmande på ämnestransporten inom

växtkroppen, ha bladsjukdomarna en mera tillfällig nedsättning i assi-

milation till följd. Blifva bladen tillräckligt starkt angripna, uppkommer
sålunda ett hungertillstånd, som icke förfelar att sätta sin prägel på

trädets yttre gestaltning. En sjukdom af detta slag kan ju äfven blifva

dödlig, om trädets motståndskraft af en eller annan anledning är för-

svagad, eller om angreppet är så kraftigt, att all näringsberedning upp-

hör. Så veta vi ju, att exempelvis skyttesvampen är mycket ödesdiger

för tallarna i deras första år. Ju äldre träden blifva, dess större blir äfven

deras motståndskraft. Detta sammanhänger därmed, att de då förfoga

öfver en större assimilationsyta och vid behof ha större kvantitet upp-

lagsnäring att tillgå. Därför förmå nog träd i mera framskriden ålder

lättare uthärda ett svampangrepp, äfven om bladmassan skulle vara an-

gripen till en mycket hög procent; bladen fällas ju på hösten, och blad-

verket förnyas till ett följande år. Inträffar då icke en ny infektion,
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Ur Statens Skogsförsöksaustalts samlingar. Förf. foto.

Fig. II. Tall, hvars barrmassa på 1909 års skottleder varit angripen till 100 %. A
desamma synas ännu glest sittande barrpar, hvilka ej hunnit fällas. Årsskottens starka

förkortning framgår vid en jämförelse med de på båda sidor stående, i det närmaste

oangripna tallarna. Omberg, 26.6. 19 10,

Kiefer, deren im Jahre 190g entwickelte Nadeln bis zu 100 % erkrankt vvaren und jetzt (26.VI.1910) zum

allergrössten Teil abgeworfen sind. Die starke Verkiirzung der Jahrestriebe ist besonders auffallend.

Staatsforst Omberg.
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j
Förf. foto.

1.9.1910. Alla äldre årsleder fullstän-

digt blottade på barr. Årsskotten ha sedan den 26.6 ej vuxit i längd, endast barren

ha blifvit längre.

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar.

Fig. 12. Samma tall som i fig. 11, fotograferad

Dieselbe Kiefer wie
vöUig nackt.

Ig- 2, den I. September von neuem photographiert. Alle älteren Sprossteile

Die Jahrestriébe haben seit dem 26. Juni nicht weiter an Länge zugenommen, nur die

Nadeln sind gewachsen.
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kan trädet utan märkbart men växa vidare, blir det ånyo angripet, ställer

sig saken naturligtvis helt annorlunda. Det är klart, att äfven bladsjuk-

domar under sådana omständigheter kunna blifva af dödlig art, förutsatt

att angreppet är tillräckligt starkt, och att det återupprepas under till-

räckligt många, på hvarandra följande år.

I jämförelse med löfträd äro ju tallarna gynnsammare situerade, om
den under året utvecklade bladmassan genom svampangrepp göj-es

otjänstbar. De ha i så fall möjligheten att utnyttja föregående års barr-

generationer. Gynnsammast ställd i detta afseende är naturligen den

så kallade lapplandstallen, hvilkens barr som bekant i regel bibehålla

sig 5—7 år, mindre gynnsamt ställer sig saken för våra sydliga tall-

former. Dessa fälla ju barren redan på det tredje året, och det erfor-

dras sålunda blott, att barrsätten under tvenne på hvarandra följande år

angripas af gråbarrsjuka till 100 %, för att träden vid andra årets höst

skola vara i fullständig saknad af barr utom på de sista årslederna.

Som man ju kan vänta, reagera tallarna mycket kraftigt mot an-

grepp af denna svampsjukdom.

Hos tallen spela som bekant de yttre lifsbetingelserna i allmänhet

under en vegetationsperiod en mycket stor roll i och för utvecklingen

af ett följande års skottleder. En kall och våt sommar medför sålunda

en stark reduktion i längd af de under nästa vegationsperiod utväxande

skotten (jfr Hesselman I, sid. 25). Detta sammanhänger närmast med
den omständigheten, att den näringsmängd, som erfordras för årsskottens

utveckling, beredes under det närmast föregående året. Genom angrepp

af gråbarrsjuka sättas de assimilerande organen ur funktion. Detta bör

naturligen medföra en högst väsentlig nedsättning af näringsproduktionen,

en sak, som i sin tur bör menligt inverka på utvecklingen i dess helhet

under det kommande året. Ser man till huru förhållandena i verklig-

heten gestalta sig, så finner man äfven, att den omedelbara följden af

ett gråbarrsjuksangrepp är en minskad tillväxt. Äfven ett måttligt starkt

angrepp — exempelvis om blott 50 % af barrmassan infekterats —
medför liknande resultat, ehuru minskningen i sådant fall icke drifves så

långt. Tydligast framträdande är denna tillväxtminskning i kronornas

öfre region, och det är här i synnerhet toppskottet och de öfre krans-

grenarna, som visa sig starkast influerade. Såsom belysande exempel

på denna sak meddelas här några siffror från en 15-årig tallkultur på

Ombergs kronopark. Samtliga undersökta tallar voro under 1909 an-

gripna till 100 % af årsskottens barrmassa.

De följande måtten hänföra sig endast till hufvudstammens topp-

skott.
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Årsskottens längd 1909 och 1910.

Länge der Jahrestriebe in den Jahren 1909 und 19 10.

Årsskott

Jahrestrieb
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Det var icke få tallar i jm härjningsområdet på Ombergs krono-

park, som innevarande års höst befunno sig i en sådan kritisk situation.

På grund af det starka barr-

fallet stodo de där med starkt

utglesnade kronor och mot

himmelen siluettartadt afteck-

nade bårrpenslar i grenarnas

toppar (fig. IG— 13). De ha

sålunda under den gångna

sommaren kunnat assimilera

endast helt obetydligt. Huru
den kommande utvecklingen

efter denna kris skall ge-

stalta sig, får tiden utvisa,

det synes mig emellertid inga-

lunda osannolikt, att åtskilliga

af de mindre motstånds-

kraftiga individen komma
att dö. veklingen

I de frr medför sålunda

ten utsän tsperiod utväxande

ställdes 'iänger närmast med

gan, h ördras för årsskottens

gråb? ft. Genom lu hade

visat "^t^c.Ka, att man
ku' j uefara, att träden

skulle dö. På denna fråga

ha i allmänhet nekande svar

afgifvits. I många fall åter

har man hållit före, att en-

staka tallar icke torde komma
Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Förf. foto. ^^^ ÖfvCrlcfva. EudaSt ett

Fig. 13. Gren af tall, 1909 angripen till 100 % af års- fåtal meddelare säga med
skottens barrmassa. De å fjorärsskotten kvarsittande bestämdhet, att enstaka träd
barrparen aro alla infekterade. Omberg, 26.6.1910.

( /g.j

Kiefernzweig, dessen im [ahre 1909 entwickelte Nadeln bis 2u loo ?o
h^I^^ dÖdt till fÖljd af SJUK-

befallen waren ; die an den Vorjahrestrieben noch sitzenden Nadeln J^,^^„ T „I1„ U" J 1

sind sämtlich infiziert. - Staatsforst Omberg, 26.v1.1910. ('/j.)
aOmCn. 1 alla haUdeiSCr Ef

väl denna sida af saken ännu
icke fullt utredd. Härför tarfvas naturligen noggranna och upprepade
observationer på bestämda exemplar under en följd af år. Af den

framställning Ro.STRrp (III, sid. 205) gifvit af gråbarrsjukans verk-

ningar i Danmark framgår emellertid, att han ej anser den vara dödlig.
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På anfördt ställe säger han nämligen: > 1 de atitargade, gråa och funk-

tionsodugliga barren vanligtvis sitta blandade med friska och gröna,

brukar sjukdomen icke ha varaktiga följder. Träden dö ej till följd af

sm man
träden med au

att 1908 års skov

i det närmaste bar

Då årsskotten

- bråkdel a''

L^^r Statens Skogsförsöksanstalts samlingar.

Fig. 14. Årsskottens utseende efter slutad tillväxt

smala barr.

Observera deras ovanligt tätt sittande.

De på fjorårsskotten kvarsittande barren äro friska. Omberg, 1.9. 1 910. (Vj.^

Die Entwicklung der Jahrestriebe nach beendigtem Wachstum. Man beachte die auffällig dicht zusammen-
gedrängten schmalen Xadeln. Die an den Vorjahrestrieben noch sitzenden Xadeln wurden nicht von der

Krankheit befallen. Staatsforst Omberg, i.ix.jgio '3.1

angreppet, men deras tillväxt nedsättes, så länge angreppet varar ...»

Häraf vill det synas, som om ROSTRUP icke haft kännedom om så starka

angrepp såsom exempelvis det ofvan omnämnda från Ombergs kronopark;

det torde väl vara osäkert, om han i sådant fall hade gjort ofvan cite-

rade uttalande.
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På tal om gråbarrsjukans verkningar torde böra omnämnas en upp-

gift, som under den gångna sommaren varit synlig i tidningarna. Enligt

denna skulle tallskogen i en trakt af Dalsland — mellan Lofterud och

Kråkviken ända mot Bengtsfors -— vara så hårdt angripen af en sjuk-

dom, att redan många hundra träd voro döda eller döende. Anmälan

härom hade gjorts af dr. A. Jacobsson till k. befallningshafvande i Älfs-

borgs län. I notisen uppgafs vidare gråbarrsjuka vara orsaken. De
närmare efterforskningar, som jag bedrifvit för att vinna klarhet i denna

sak, ha emellertid gifvit vid handen, att här icke förelåg någon svamp-

sjukdom, utan att anledningen till skogens utdöende med största san-

nolikhet åtminstone delvis torde kunna skyllas på närvaron af Bengtsfors

sulfitfabrik,

Äfven om jag sålunda måste lämna frågan om gråbarrsjukans död-

liga inflytande öppen, så torde dock af min nu gjorda framställning

blifvit klart, att sjukdomen redan genom det menliga inflytande den visat

sig hafva på tallarnas utveckling måste anses vara af allvarligt slag. Då
den dessutom hufvudsakligen angriper träden under den period, då de

äro stadda i sin lifligaste tillväxt och följaktligen äro i behof af en

ostörd näringsberedning, så stegras naturligen dess skadliga verkningar

i hög grad. Efter allt att döma bör dock gråbarrsjukan icke blifva af

samma svårartade slag inom landet i dess helhet. Inom hela det väldiga

område, där den s. k. högnordiska tallen eller lapplandstallen uteslutande

förekommer, har gråbarrsjukan sannolikt föga utsikt att blifva af en

ödesdiger karaktär. Genom sina i långt flera år bevarade barrgenera-

tioner är nämligen denna tallform betydligt bättre situerad i kampen

mot sjukdomen. Det skulle här erfordras angrepp under en afsevärdt

längre följd af år för att bringa träden i samma kritiska ställning, hvilken

i södra Sverige uppkommer efter endast trenne på hvarandra följande

infektionsperioder. För att något dylikt skulle inträffa i det nordliga

Sverige, erfordrades sålunda ensartade för sjukdomens utveckling gynn-

samma klimatiska betingelser under 5— 7 på hvarandra följande år, en

möjlighet, med hvilken man dock knappast torde behöfva räkna.

Till sist endast några ord om utsikterna för gråbarrsjukans bekäm-

pande. Finnes det något verksamt medel härför? I detta liksom i så

många andra likartade fall måste vi erkänna, att vi ännu stå maktlösa.

Att inom skogsbruket söka tillämpa de metoder, som på hortikulturens

område med framgång användas för att hejda och förebygga svamp-

epidemier, låter sig knappast göra. Ett försök skulle stöta på svårigheter

af oöfvervinnerlig art; materialet är alldeles för stort och för svårhand-

terligt. Endast så länge skogen växer i plantskolorna, kunna de horti-
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kulturella metoderna komma till användning. Det ser ut, som om det

för närvarande skulle vara växtpatologiens öde — åtminstone då det

gäller skogen — att endast nå fram till en utredning af sjukdomarnas

orsaker och deras förlopp, när det kommer an på att finna ett verksamt

botemedel, hvilket ju dock bör vara denna vetenskaps allra viktigaste

uppgift, har den endast förmått helt obetydligt.

Hvad nu särskildt gråbarrsjukan beträffar, synes det mig. som man

i första hand borde inrikta sin sträfvan på att söka hindra uppkomsten

af mera koncentrerade angrepp i kulturbestånd, ty det är otvifvelaktigt

genom sådana, som den största skadan ästadkommes. Att i detta af-

seende vinna några gynnsamma resultat inom området för sjukdomens

nuvarande allmänna förekomst torde emellertid vara vanskligt nog. Däre-

mot är det säkerligen möjligt att om icke förhindra så dock i högst

väsentlig grad fördröja sjukdomen i dess spridning till trakter, dit den

ännu ej har hunnit, och nedsätta dess angreppskraft. Här bör inan

sålunda hålla ett vaksamt 'öga på de unga tallkulliirerna och genast

aflägsna hvarje träd, så snart det blir angripet. Detta bör i så fall

ske på hösten eller för\intern, innan svampen hunnit mogna sina sporer.

Genom ett dylikt förfaringssätt kunna möjligheterna för gråbarrsjukans

spridning i hög grad förminskas, ja, i mänga fall skulle en epidemi sanno-

likt alldeles kunna förebvsgas.

3. Sjukdomens historia och geografiska utbredning.

Innan jag öfvergår till den mera detaljerade redogörelsen öfver grå-

barrsjukans förekomst och uppträdande i vårt land, torde det vara lämp-

ligt att lämna några data till denna svampsjukdoms historik samt en

kort öfversikt öfver hvad man vet om dess förekomst i andra länder.

Första gången gråbarrsjukan något utförligare omnämndes i littera-

turen var år 1883, då ROSTRUP (I, sid. 284) fäste uppmärksamheten på

dess uppträdande i Danmark. Den var detta år spridd flerstädes på

Själland. ]\Ied anledning häraf företog sig RosTRUP att granska sina

redan gjorda samlingar af parasitsvampar och fann därvid, att samma

sjukdom äfven var rätt allmän på Jylland. Den angrep här såväl vanlig

tall som bergtall.

Efter detta första påpekande af sjukdomen synes densamma till-

dragit sig en allt större och allmännare uppmärksamhet i Danmark. Ar

1888 lämnade sålunda E. Dalgas (I, sid. 157) en kortare redogörelse

för »Xogle af vore skadelige Snyltesvampe^, i hvilken äfven gråbarr-

sjukan finner omnämnande. Detta år angrep den bergtallen ganska

allmänt och hade i öfrigt blifvit så vanlig, att den framkallade allvarliga

Skogroårdsforeningens Tidskrift igio. Fackuppsatser. Ä
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farhågor hos skogsplantörerna landet rundt. I den år i8gi offenthg-

gjorda öfversikten öfver svampangrepp på skogsträd under perioden

1883— 1889 meddelade äfven ROSTRUP (III, sid. 205), att sjukdomen var

spridd öfver hela landet, såväl pä fastlandet som på öarna. Särskildt

allmän syntes den ha blifvit på Bornholm, hvarest samtliga planterin-

gar af vanlig tall företedde den karaktäristiska gråaktiga, i rödt skim-

rande färgtonen. I sin 1902 utkomna Plantepatologi säger RoSTRUP

(II, sid. 519), att sjukdomen fortfarande är utbredd öfver hela Dan-

mark, där den sålunda äfven nu torde vara bofast, ehuru skogslitteratu-

ren så vidt jag kunnat finna ej lämnar några ytterligare upplysningar

i saken.

Uppgifter om gråbarrsjukan utanför Danmarks gränser äro ej sär-

deles talrika.

I Norge synes den icke ha observerats förr än år 1892, då Brun-

CHORST (I, sid. 6) i all korthet omnämnde densamma. Någon närmare

redogörelse för sjukdomens uppträdande och utbredning föreligger emel-

lertid icke i detta meddelande. Så vidt jag kunnat finna dröjde det

härefter ända till år 1905, innan svampen ånyo tilldrog sig uppmärk-

samhet från de norska skogsmännens sida. I den berättelse om skogs-

trädens skadeinsekter och svampsjukdomar, som för detta år afgafs af

den norska statsentomologen SCH0YEN (I, sid. 127) uppgifves, att sjuk-

domen under oktober månad hade nått en omfattande spridning på

statens tallplanteringar vid Myklebustad pr Sandnes (i sydliga Norge).

Den skulle här ha angripit icke blott vanlig utan äfven österrikisk tall

{Pimis anstriacd), hvilken senare i så fall blir den tredje af svampens

kända värdväxter.

Af motsvarande berättelse för år 1908 (SCH0YEN II, sid. 160) finner

man vidare, att gråbarrsjukan under tiden blifvit observerad på en be-

tydligt nordhgare breddgrad. Den uppträdde nämligen detta år med

en anmärkningsvärd grad af spridning på 1884 års planteringar å Trond-

hjems stads mark, hvarest den i öfrigt redan flera år varit iakttagen,

ehuru mindre utbredd. — Några meddelanden från Norge utöfver de

nu anförda föreligga ej, sä vidt jag kunnat finna.

Om svampens uppträdande i Finland saknas uppgifter i litteratu-

ren helt och hållet. Enligt benäget meddelande af forstmästare A.

SOHLMAN skall den emellertid vara uppmärksammad flerstädes äfven i

detta land.

Gå vi till det öfriga Europa skola vi finna, att gråbarrsjuka för-

orsakad af Hypoder7nella siilcigena är ett så godt som fullständigt okändt

begrepp. Den enda direkta uppgiften jag kunnat finna om förekom-

sten af denna tallsjukdom utom de nordiska länderna härrör från
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ROSTRUP. Ar 1893 ofifentliggjorde han ånyo (IV, sid. 1121 en berät-

telse öfver svampangrepp i Danmark under närmast föregående tvåårspe-

riod och nämner därvid i förbigående, att han 1892 från Pyrenéerna

fatt emottaga grenar af bergtall, behäftade med gråbarrsjuka. Denna

uppgift synes mig vara af ett visst intresse, den t)'der nämligen på att

svampen ingalunda har ett så inskränkt utbredningsområde, som man af

uppgifter i hittills utkommen litteratur kanske vore benägen att tro.

I själfva verket redogöres ofta i den äldre tyska skogslitteraturen

mer eller mindre ingående för angrepp på tallar, hvilka låta förmoda, att

gråbarrsjuka kan ha förelegat. Man har emellertid i allmänhet nöjt sig

med en tämligen ytlig beskrifning af de yttre symtomen; öfver sjukdo-

mens orsak har man oftast ej alls eller blott gissningsvis vågat uttala

sig. Mycket sannolikt synes det mig sålunda vara, att det rört sig om
gråbarrsjuka i det fall, som redan 1865 närmare studerades af Karstex

(I, sid. 152). Härpå tyder bestämdt den beskrifning han ger af de

angripna barrens utseende äfvensom den goda, i färglitografi utförda

totalbild af en angripen tallgren (tafl. I, fig. i) han meddelar. Han tyc-

kes emellertid ej blifvit fullt på det klara med sjukdomens verkliga or-

sak och vill se denna i någon ogynnsam klimatisk inverkan; — de tal-

rika, i afhandlingen omnämnda svamparna anser han endast, och det med

rätta, som på och i barren sekundärt uppträdande saprofyter.

Ännu ett liknande exempel kan framdragas. Efter allt att döma

har det äfven varit fråga om verklig gråbarrsjuka i de fall af barrtorka,

som Hes.^ (I, sid. 694) under hösten 1875 obser\-erat i såväl Bayern

som Preussen. De mera detaljerade uppgifterna om angreppet berättiga

äfven här till ett sådant antagande. HES.S lämnar emellertid frågan om
sjukdomens närmare orsak obesvarad.

Slutligen måste jag äfven hänvisa till den i föregående delen af

denna undersökning diskuterade möjligheten, att de af MUXCH och

TUBEUF nyligen omskrifna angreppen å tallskog i vidt skilda delar af

Tyskland i själfva verket ej äro något annat än gråbarrsjuka. Den

första afdelningen af deras meddelande, hvilken publicerades i januari-

häftet af Xaturvvissenschaftliche Zeitschrift fur Först- und Landwirtschaft för

innevarande år, väntar emellertid allt fortfarande på sin fortsättning, hvadan

något uttalande från författarna själfva i denna sak ännu icke föreligger.

För egen del har jag dock blifvit allt mer öfvertygad om riktigheten af min

redan uttalade förmodan angående denna tyska tallsjukdom. De lokaler,

från hvilka MCXCH och TlBEUF anföra densamma, äro Flensburg, Danzig,

Schwaben och Oberpfalz, och den tycks sålunda ha en vidsträckt sprid-

ning i hela Tyskland.



376* TORSTEN LAGERBERG.

Jag öfvergår härmed till en närmare redogörelse för gråbarrsjukans

uppträdande i Sverige. Det är tydligt, att den hos oss har gamla anor.

1 själfva verket är den känd här sedan nära nog lika långt tillbaka

som i Danmark, ehuru detta icke framgår af litteraturen. Sä omnäm-

ner bl. a. direktören för Kungl. Skogsinstitutet, A. WAHLGREN i det

skriftliga meddelande han tillställt Försöksanstalten, att han ända sedan

är 1885 haft sin uppmärksamhet riktad pä denna svampsjukdom, som

då var spridd på enstaka träd vid Bjurfors skogsskola i Västmanland.

Under perioden 1894— 1901 uppträdde den vidare årligen pä Kolle-

berga Kronopark i Skåne, där den ganska allvarsamt angrep de unga

15— 20-åriga tallkulturerna.

Genom välvilligt tillmötesgående af professor R. Serxander har

ställts till mitt förfogande tvenne prof på gräbarrsjuka, insamlade af

honom i Lerbäcks socken i Närke vid Kyrksjön den 29. 8. 1891 frän

tvenne resp. 6 och 2 m. höga tallar. Han uppger emellertid, att sjuk-

domen vid denna tid var föga utbredd i trakten.

Kort därefter eller hösten 1892 gjorde Alb. NiLSSON sina bekanta

forstligtbotaniska undersökningar i sydöstra Närke, hvarvid han äfven

ägnade sin uppmärksamhet åt gråbarrsjukans studium. Resultatet af

sina undersökningar publicerade han följande år i »Tidskrift för Skogs-

hushållning» (I, sid. 67), första gången sålunda, som gråbarrsjukan fin-

ner omnämnande i vår litteratur. I de undersökta områdena uppträdde

den detta år med stor intensitet. Sålunda voro i de angripna bestån-

den vid Hardemo 52 % af tallarna sjuka och vid Skogsholm i ett 15-

ärigt bestånd icke mindre än 70 %. — Utom Närke iakttog Alb.

Nilsson gråbarrsjukan under sensommaren 1892 vid Grönbo i norra Väst-

manland samt i Stockholms skärgård, — i Kungl. Skogsinstitutets sam-

lingar förehgga exemplar frän Ljusterö, tagna den 18. 6. 1893. Dess-

utom erhöll han prof på sjukdomen från norra Uppland — sannolikt

Söderfors — och Västergötland. I sistnämnda landskap uppträdde

den enligt uppgift öfver hela Vadsbo revir. Enligt exemplar i Skogs-

institutets ofvannämnda samlingar var gråbarrsjukan vid denna tidpunkt

äfven känd från följande lokaler: Vg., Marieholms kronopark, 23. 11.

1892 (ScHULTz); Ög., Omberg, juli 1893 (Alb. Nilsson); Upl., Söder-

fors, sept. 1892 (Cnattingius); Stm., Skogsinstitutets park — på Ptnus

montana — 13. 10. 1892 (Alb. NilsSON) samt Vrm., Karlsdal, 19. 6.

1894 (Alb. Nilsson).

Som bekant finner man i domänstyrelsens årligen afgifna berättel-

ser öfver skogsväsendet äfven meddelande om >/skogsinsekter samt an-

nan skada och sjukdom pä skogen». Dessa meddelanden äro emeller-

tid oftast mycket allmänt hållna samt innehålla merendels okontrolle-
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rade uppgifter om diverse svampangrepp. Såvidt jag kan se, är grå-

barrsjukan nämnd här blott vid ett enda tillfälle. I 1894 års berättelse

finner man nämligen sid. V^III följande uppgift: A Grangärdes eckle-

siastika boställens skog i Vesterdalarnes revir hafva yngre tallar nå-

got skadats af Hypoderma sulcigenmn>^

.

Till sist förekomma ännu några uppgifter i litteraturen om upp-

trädande af gråbarrsjuka i de nyligen af trycket utkomna Skogsvårds-

styrelsernas berättelser för år 1909, sannolikt föranledda af det cirkulär,

hvilket, såsom jag redan nämnt, för utrönande af sjukdomens spridning

samma års höst utgingo från Skogsförsöksanstalten. Af dessa berät-

telser fa vi veta, att den s. k. gråbarrsjukan uppträdt tämligen allmänt

inom Kalmar läns norra landstingsområde, särskildt dess norra delar,

pä Gotland »här och hvar öfver hela ön», samt i Göteborgs och Bohus

läns landstingsområde, hvarest speciellt den tyska tallen skulle ha lidit

af angreppet.

Den följande redogörelsen för gråbarrsjukans utbredning grundar

sig hufvudsakligen på de svarsuppgifter, som Skogsförsöksanstalten

erhållit på sina utsända frågecirkulär. Härtill komma dessutom värde-

fulla och ur utbredningssynpunkt intressanta bidrag af agronomen

G. BÄGEXHOLM, generaldirektören K. Fredexberg, dr H. Hesselmax,

jägmästare G. SCHOTTE, dr N. SVLVÉX, direktören för Kungl. Skogs-

institutet A. Wahlgrex, jägmästare E. Wibeck m. fl., hvarförutom

jag själf under mina sommarresor gjort talrika anteckningar öfver sjuk-

domens förekomst.

Att det oaktadt den framställning, som i det följande lämnas öfver

gråbarrsjukans spridning i vårt land ingalunda kan anses uttömmande,

torde vara säkert. Efter allt att döma finnes den nämligen — isynner-

het i Norrland — ännu på många platser, från hvilka för närvarande

inga uppgifter föreligga. Den alltmer stegrade uppmärksamhet, hvilken

på sista tiden från såväl skogsmäns som enskildas sida kommit denna

tallsjukdom till del, synes mig dock borga för att de möjligen före-

fintliga luckorna i vårt vetande om densammas utbredning inom en

snar framtid skola utfyllas.
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Qråbarrsjukans utbrednining i Sverige hösten 1910.

Södra dishikUt.

Hallands revir. Allmän i hela länet. — Anmärkt frän kronoflygsandsfälten

Fammarp och Skummeslöf, enskildas flygsandsfält inom Söndrums och Skum-

meslöfs socknar samt kronoparkerna Borgared och Tönnersjöheden.

Engelholins revir. Förekommer enstaka på Kolleberga kronopark, Rise-

berga socken.

Malmöhus revir. Iakttagen å Barsebäcks fideikommis i Alstorps skogs-

trakt samt i planterad skog vid Öfvedskloster.

Blekinge-Ahus revir. Utbredd inom Örkeneds, Vånga, Kyrkhults, Jäms-

högs och Ifvetofta socknar samt å kronoparken Rickarum i Esphults socken.

Afven en del skogar vid Sölvesborg äro angripna. Inom Blekinge är den

m. e. m. spridd; särskildt anmärkt från Ronneby samt Eringsboda och

Mjellby socknar.

Smålands distrikt.

Värends revir. Allmän. — Enligt uppgift fmnes knappt någon allmän

eller enskild skog, där gråbarrsjuka icke uppträder. Särskildt nämnas Sjösås

och Granhults socknar, Hvithults kronopark, Helgo i Öjaby socken, Skälsnäs

kronoegendom i Tjureda socken samt flera ställen inom Konga och Norrvi-

dinge härader.

Sunnerbo revir. Nöttja och Ljungby krono])arker samt vid Fägerhult och

Kanarp.

Västbo revir. Utbredd på Sandviks kronopark. Röksbergs- och Bosarps-

blocket på Lunnarsbo kronopark, vid lägenheten Rödjan, f. d. kronoegen-

domen Båraryd samt egendomen Slätteryd inom Båraryds socken, vid Bäcka-

näs (Källeryds socken), Häfryd (Bottnaryds socken) samt Stigared (Mullse-

ryds socken).

Jönköpings revir. Uppgifven från kronoegendomen Ryhof i Jönköpings

omedelbara närhet samt från Forserums och Barkeryds socknar.

Eksjö revir. Spridd flerstädes. — Anmärkt från Eksjö, Hessleby kro-

nopark, kronodomänen Orreda, Torsjö gård (Höreda socken), Ormaryd och

Holma (N. Solberga socken).

Ölands revir. Förekommer på Boda kronopark samt \'\å Stora Rör.

Kalmar revir. Utbredd inom hela Kalmar läns norra landstingsområde,

mera allmänt i dess norra och mellersta delar. Särskildt angifvas Ebbegärde

kronopark samt en trakt vid Tofverums bruk.

Tjusls revir. Utbredd öfver hela reviret. — Uppgifter föreligga från

Storebro, järnvägslinjen Hultsfred—Berga, kronoparkerna Xorra Kvill (Rums-

kulla socken), Klöfdala och Hjorted.

Västra distriktet.

Rohm revir. Utbredd öfver hela re^iret. — Uppgifna förekomster äro:

Torps socken på Orust, Bäfve socken strax norr om Uddevalla, Kungälfs

stadsskog. Svartedalens kronopark i Jörlanda och Rommelanda socknar, In-

gestorps kronopark och Kolleröds boställsskog i Solberga socken, Östads

säteris skogar samt Seljeholms ungskogar.
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Svältomas rrcir. Anmärkt å kronoparkerna Sjögared, Bullsäng, Ljungs-

näs och Ollestad, där de omkring 15-äriga tallplanteringarna vid Damsberget
äro mycket starkt angripna, samt vid Länghem och Hillersjö.

^[arks revir. Spridd öfver hela reviret — såsom å kronoparkerna Gall-

äsen i Horred och Surteby socknar samt på Gammelsjö i Kalfs socken.

Dalslands retnr. Förekommer i trakten af hemmanet Lund i Ertmarks

socken,

Släitbvgds re-t-ir. Utbredd ötVer hela reviret här och där — exempelvis

på kronoparkerna Furubacken, Mösseberg, Hillet och Rådaäs samt häradsall-

männingen Grjten. Dessutom anmärkt från Storebergs egendom i Tådene
och Friels socknar.

Kinne reinr. Uppträder fläckvis inom hela rewet. — Kronoparkema
Klyftamon i Holmestads socken, Stenåsen i Skelfvums socken, Ledsjömo i

Ledsjö socken samt skogar till Dagsnäs egendom sydväst om Hornborgasjön.

Vartofta reinr. Förekommer här och där öfser nästan hela reWret: Ha-
boskogen, Kungslenaåsar, Hene. K}Tkefalla, Varola och Habo prästgårdar,

Kämparp, Hasslum sörgård och Sventorps västergård, Hökensås häradsall-

männing, skogar under Ryfors bruk i XykjTka och Bjtirbäcks socknar, Grim-

mareds egendom i Vättaks socken samt skogar norr om Mullsjön i Mofalla

socken.

Granviks revir. Anmärkt frän Tiveden i Tiveds socken. Granviks kro-

nopark (enstaka) samt häradsallmänningen Östra Stöpen.

Tivedens revir. Utbredd inom re\'irets allmänna skogar såsom kronopar-

kema Skagersholm och Bromö på Torso. Dessutom anmärkt från Gerse-

backen i Algarås socken, i närheten af Gårdsjö station, ä säteriet St. Ek
söder om Mariestad, vid Säby och Fåleberg i Hassle socken samt på Tive-

den i Finnerödja socken.

Östra distriktet.

Gotlands revir. Allmänt utbredd. Följande socknar angifvas särskildt:

Älskog, Angå, Björka, Bro, Burs, Eksta, Eskelhem, Etelhem, Fardhem, Fle-

ringe, Fide, Fole, Ganthem, Hellvi, Hejde, Hejnum, Klinte, Lokrume, Mar-

tebo, Othem, Roma, Stenkyrka, Stånga, Tingstäde, Tofta, Viklau, Vänge och

Östergam.

Kinda revir. Spridd på alla skogar inom Ydre, Kinda, Skärkinds och

Bankekinds härader. Särskildt starkt angripna äro riddarhusets med flera

skogar kring Asunden samt skogar till egendomen Sörby i Örtomta socken.

Äfven iakttagen å Persbo häradsallmänning i Skeda socken, vid Mantorp och

Mjölby.

Finspång revir. Förekommer ganska allmänt i Risinge, Regna, Vånga,

Hellestads, Godegårds och Tjällmo socknar.

Ombergs revir. Utbredd öfver hela reviret. Kronoparkerna Omberg,
Bona och Karlsby, kronoparken och kronodomänen Kungs- Norrby, krono-

domänen Bälnarp, Dals allmänning, skogar till V. Ny kyrkoherdeboställe,

tallkulturer \-id Skenninge samt å Boxholms bmks skogar i Göstrings härad.

Xvköpings re-vir. Här och där spridd. Helgona, Räby-Rönö, Runtuna och

Lids socknar (skogar tillhörande Kristineholms gods). Mörkhulta i Ö. Ving-

åker, Larslund i Stigtomta socken samt å Jönåkers kronopark.

Gripsholms revir. Någon gäng uppträdande å enstaka träd.
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S/orkholi/hs revir. Uppträder endast enstaka, exempelvis i Eds socken,

vid Nynäs, vid Täby (ett enda träd) samt vid Saltskog, där flera starkt an-

gripna träd finnas.

Bergslags distrikl.

Norra Roslags revir. Förekommer rätt allmänt \'\å Grisslehamn, i öfrigt

obetydligt, såsom på den afdikade Trångmyren under Klifvinge i Rasbo socken.

Enköpings revir. Uppträder endast undantagsvis.

Västerås revir. Ett enstaka angrepp i närheten af Västerås är iakttaget.

Köpings revir. Iakttagen c:a 3 km. norr om Fagersta bruk.

Grönbo revir. Spridd i sydvästra delen af Grönbo kronopark (där sjuk-

domen sålunda hållit sig i snart 20 år (jfr sid. 376*), samt på Uttersbergs

kronopark.

Örebro revir. Anmärkt vid Degerfors station.

Askersunds revir. Allmän inom reviret på de flesta boställsskogar. Sär-

skildt uppgifvas Askersunds landsförsamling, Kumla häradsallmänning, Tive-

den i Bodarne och Snaflunda socknar samt Lerbäcks, Hallsbergs, Svenne-

vads och Sköllersta socknar (Skyllbergs bruk).

Karlstads revir. Iakttagen vid Edsgatan i Karlstads landsförsamling, i

Öfre och Nedre Ullerud samt å af Katrinefors A. -B. af Svarta bruk inköpta

hemman i Nysunds socken.

Ålfdals revir. Iakttagen ä enstaka träd i Ekshärad (omkring ^/^ mil norr

om Sjögränd), Fernebo och N. Finnskoga socknar.

(iäfle—Dala distrikt.

Klotens revir. Anmärkt å kronoparken vid Malingsbo samt \id Baggå.

Särna revir. Ett angripet exemplar anträftadt i Idre.

Österdalarnas revir. Ett angripet träd observeradt nära Oxbergs station

å Mora—Älfdalens järnväg.

Kopparbergs revir. Uppträder spridd öfver ett till i 5,000 har uppgående

skogskomplex, tillhörande Klosters aktiebolag.

Gästriklands revir. Uppträder å Gäfle stads skog \\å Bönan, där ett

tallbestånd på c: a 2 har är starkt angripet.

Norra Hälsinglands revir. Spridd här och där i hela norra Hälsingland,

exempelvis Bjuråker.

Mellersta Norrlands distrikt.

Västra fämtlands revir. Anmärkt å enstaka träd vid Landö by, Ofterdals

socken.

Östra Jämtlands revir. Iakttagen här och där inom Fors socken, exem-

pelvis i närheten af Bispgårdens skogsskola.

Tås/ö revir. Uppträder enstaka vid Hotings och Sunnansjö byar i Tåsjö

socken samt nära landsvägen mellan Löfberga och Hoting.

U?neå distrikt.

Bjurholms revir. Ett angripet träd iakttaget vid landsvägen mellan Bjur-

holm och Nyåker i Bjurholms socken (1908).

Degerfors revir. Vid Kulbäckslidens gärd i Degerfors socken finnas 2

starkt angripna, omkring 35-åriga tallar, å kronoparken Maltjärn 3, å kro-

noparken Joppträskliden 2 samt å kronoparken Kludden i.
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Luleå distrikt.

Tomeå reiir. Endast en angripen 35— 40-ärig tall är känd, stående om-

kring 12 km. väster om Öher-Torneä kyrkoby invid landsvägen till Öfver-Kalix.

Af ofvan lämnade redogörelse framgår, att gråbarrsjukan har sin

hufvudsakliga utbredning i södra Sverige. Om man skulle söka fast-

ställa en gräns för dess mera allmänna förekomst, såsom vi nu känna

densamma, så finner man, att denna i hufvudsak sammanfaller med den

s. k. högsta marina gränsens förlopp i mellersta och norra delarna af

Sverige. Att denna gräns skulle ha något att göra med sjukdomens

utbredning är naturligtvis ej därmed sagdt. Gråbarrsjukans hufvudut-

bredningsområde sträcker sig sålunda i norr till en Hnie, dragen genomi

södra delen af Värmland och sydligaste delen af Dalarna till trakten af

Gätle. Så godt som samtliga norr om denna linie såväl i det norr-

ländska kustlandet som äfven längre mot väster belägna fyndorter äro

att anträffa inom området för den högsta marina gränsen. Intressanta

undantag härifrån bilda de långt framskjutna fyndorterna i X. Finn-

skoga i Värmland, i Idre i Dalarna samt i Offerdal i Jämtland. Loka-

lerna i det norrländska kustlandet äro visserligen få och spridda men
torde dock kunna anses stå i förbindelse med hvarandra. Möjligen in-

tar dock den nordligaste fyndorten vid Öfver-Torneå en särställning i

detta afseende.

Den utbredning gråbarrsjukan för närvarande företer inom vårt land

synes berättiga till den slutsatsen, att den är stadd i spridning från

söder allt längre mot norr och väster. Längs de stora floddalarna går

den upp mot fjällkedjan, och det torde väl icke vara alldeles uteslutet,

att den förut omnämnda förekomsten af gråbarrsjuka i Norge vid

Trondhjem är att anse som en afläggare från de jämtländska lokalerna

i Fors och Offerdal. Hur det förhåller sig med den ännu tillsvidare

isolerade fyndorten i Öfver-Torneå är ej godt att säga. Möjligen äger

den en obekant förbindelse söderut eller ock sammanhänger den med
förekomster i Finland, hvarom vi dock ej veta något med bestämdhet.

Efter hvad man kan döma böra vi sålunda kunna vänta oss ett

allmännare uppträdande af gråbarrsjuka i Norrland under den närmaste

framtiden. Såsom jag emellertid redan förut framhållit, torde man dock

icke behöfva hysa några farhågor för att sjukdomen inom detta vårt

ojämförligt största skogsområde skall blifva af någon större betydelse.
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MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFÖRSOKSANSTALT

Material för studiet af skogsträdens raser,

lo. Några svenska tallformer.

Af N[LS Sylvén.

Ormtall.

Pmjis sihrstris L. /. virgata Caspary.

Af en hel mängd barrträdsarter förekomma varieteter eller raser,

utmärkta af relativt sparsam förgrening. Denna sparsamhet i afseende

på förgreningen visar sig vanligen däri, att flere eller färre grenar af

andra eller högre ordning aldrig komma till utveckling. Härvid upp-

komma barrträdsformer, som ofta högt väsentligt afvika från sina respek-

tive hufvudarter. Vanligen utmärkas de sålunda uppkomna trädformerna

af långa och fina, i sin tur ofta så godt som fullständigt ogrenade, orm-

liknande grenar. Häraf betingas också deras gängse namn. »Orm-

granar», »ormtallar» samt »orm»-former af diverse andra barrträd äro

sålunda sedan länge kända och omtalade i htteraturen.
^

Af de svenska barrträden är sedan länge en »orm »-form känd af

granen, »ormgran» Picea excelsa (Lam.) Lk. /. virgata (Jacq.) Caspary.

En mängd svenska ormgranslokaler äro kända och nya tillkomma årli-

gen (jmf. här särskildt H. Hesselman, anf. arbete). Till de mest sällsynta

»orm »-formerna hör däremot »ormtallen», Pimts silvestris L. /. virgata

Ca.spary, »orm »-formen af den vanliga tallen.

Såsom ormtallens egentlige upptäckare torde CarriÉRE vara att

nämna. I ett bref till Caspary meddelar han nämligen, hurusom i

Frankrike former motsvarande ormgranen för första gången påträffats af

' »Orm »-former af en hel del barrträd omtalas af Caspary i ;>Botanische Zeitung>

Leipzig 1882 sid. 780— 83 i en å sid. 778—83 publicerad uppsats: »Zwei Schlangentannen

{Abies pectinata DC./, virgata Casp.», — jmf. här äfven H. Hesselman, Beståndsbildande

ormgran (Picra excelsa LiNK f. virgata Jacq.'', Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt

h. 5. 1908 'Skogsvårdsföreningens tidskrift, Stockholm 1908) och den där citerade littera-

turen.

- fmf. Caspary, »Zwei Schlangentannpn)', P>otanisclie Zcilung, I-eijizig 18S2, sid. 780.
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Ett i Vandsburg, Neuhof, i Preussen af Oberförster Reinhard på-

träffadt exemplar af ormtall ligger sedermera till grund för Casparvs

beskrifning af ormtallen, Pinus silvestris L. /. virgata Casparv.

Under juni månad

år 1907 företogo botanis-

ten vid Statens skogsför-

söksanstalt och författa-

ren en resa i Småland

och södra Östergötland.

Därunder besöktes jäm-

väl Boxholms bolags sko-

gar närmast kring Box-

holms järnvägsstation. På

våra skogsexkursioner åt-

följdes vi här af bolagets

med traktens skogar och

skogsförhållanden väl för-

trogne skogvaktare GUS-

TAF Peterson. Tillfrå-

gad, om han kände till

några mera anmärknings-

värda skogsträd i Box-

holms närhet, omtalade

denne, att vid landsvägen

nära Karsbo i Blåviks

socken växte en tall af

helt afvikande utseende.

Af den meddelade beskrif-

ningen tycktes framgå,

att en ormtall förelåg.

Stället besöktes, och ett

fynd af typisk ormtall

kunde konstateras. Blott

ett individ förekom nu-

numera. Förut hade ännu

ett dylikt förefunnits, men

borthuggits, emedan det växt för nära landsvägen. Äfven det nu kvar-

stående trädet växte så nära landsvägskanten att också det reglements-

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af H. Hesselman

Fig. I. Ormtall. Östergötland, Blåvik s:n, Karsbo,

Juni 1907.

Schlangenkiefer, Kirchspiel Rlåvik, Prov. ()stergötland, Juni 1907.

' Robert Caspary, Einige in Preussen vorkommende Spielarten der Kiefer (Pinus

silvestris L.). Schriften der physikal.-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg. 23 årg. 1882,

Königsberg 1883.
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enligt skulle hafva borthuggits. Enär dåvarande jägmästare J. E. Kinmax,

som då hade sig anförtrodd vården af Boxholmsskogarna, lofvat att

söka utverka trädets skyddande, torde man likväl kunna hysa de bästa

förhoppningar angående

trädets framtida öde.

Ormtallen vid Kars-

bo var c:a 5 m. hög:

stammen mätte c:a 8 cm.

i diameter vid brösthöjd.

Tallens ålderuppskattades

till c:a 18 år. 1901 års

toppskott hade af någon

anledning skadats och i

dess ställe två af de när-

maste sidoskotten inriktats

vertikalt uppåt. Ett af

dessa hade slutligen tagit

ledningen och utgjorde nu

den egentliga toppdelen

af stammen, detta ehuru

det från och med år 1 903

var uppdeladt i tvenne

ungefär likstarka skott

(1903 års toppskott hade

ej kommit till utveckling).

Grenarna af första ord-

ningen voro riktade utåt

—uppåt i 45—60° vinkel,

de voro långa, relativt

förgrenade eller stundom

så godt som ogrenade;

redan grenar af andra ord-

ningen voro sålunda relä- ur >

tivt sällsynta, så ännu mera fig

grenar af tredje och högre

ordning: enstaka grenar

förekomma dock af ända

till fjärde ordningen. De mellersta grenarna af första ordningen mätte

ända till nära ir- m. i längd. Xågon undertryckning af grenar af

första ordningen kunde ej förmärkas. Genom kortskottens täta ställ-

ning hade grenarna erhållit en synnerligen rik barrbeklädnad. Barren

DS Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Pressade grenar af Karsbo-ormtallen. Den vänstra

representerar 6, den högra 7 årsdelar.

lon der Schlangenkiefer aus Karsbo. Der linke besteht aus

6, der rechte aus 7 Jahrestrieben

.



Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar.

Fig. 3. Ormtall från Lesjöfors i Värmland.
Schlangenkiefer aus Lesjöfors, Prov. Värmland.

Fot. af S. J. Öländer.
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voro af en högst betydande längd, sista årets barr ända till i dm.

långa.

Karsbo-tallens natur af ormtall torde för öfrigt tydligt framgå af

närstående figurer i och 2. Fig. i återger en habitusbild af trädet å

växplatsen. Fig. 2 återger en bild af tvenne pressade ormtallsgrenar

(grenarnas öfre delar).

Den af Casparv beskrifna ormtallen från \'andsburg \ar af kraftig

växt, c. 22 år gammal, den växte tämligen friställd, liksom Karsbo-

tallen tätt intill en väg. Grenarna af första ordningen stodo i från hvar-

andra olika långt aflägsnade, oregelbundna kransar; här och där före-

kommo blott enstaka grenar af första ordningen. A några på hvarandra

följande årsdelar hade grenar af andra ordningen icke kommit till ut-

bildning. Grenarna af första ordningen voro af betydande längd, oregel-

bundet böjda. Senare hade å de nedersta grenarna sidoskott utbildats

af ända till sjätte ordningen. Ungefär 14 fot under spetsen höjde sig

en gren stamlikt, konkurrerande med hufvudstammen. De nedre gren-

hvarfsintervallen växlade i längd mellan 2' 2 och 5 fot. Några få kottar

påträffades; dessa voro af vanlig typ, tillhörande formen genuina Heer
plana Christ. Om barrens utseende nämner Casparv intet. Att döma
af en af Casparv meddelad teckning synas dock barren vara af högst

påfallande längd.

Ormtallen vid Karsbo växte i ett 18— 20-ärigt kulturbeständ af

blandad tall och gran. Tallarnas karaktäristiska utseende samt förekom-

sten af bergtall {Pinus montana MiLL.) här och där i beståndet pekade

oförtydbart på kulturbeståndets tyska ursprung. Med all sannolikhet

kan därför antagas, att äfven den vid Karsbo växande ormtallen stam-

mar från landen söder om Östersjön.

Förutom ofvannämnda ormtallsfynd torde tills dato endast tvenne

svenska dylika vara att anteckna. Ett första fynd af svensk ormtall

gjordes år 1901 af jägmästare Wilhelm EK.^L\X vid Lesjöfors i Värm-

land; en bild af den af honom funna, ej förut i litteraturen omnämnda
ormtallen meddelas här å fig. 3. Ett andra eller rättare tredje ormtalls-

fynd »å ägorna till Skademarks by, Grundsunda socken. Västernorrlands

län,» är förut publiceradt af J. V. R. LiLLIESTRALE i Skogsvårdsförenin-

gens tidskrift, allm. uppl. 1909, sid. 4 88.

Tvenne af korta barr utmärkta former af vanlig tall.

En hel mängd olika, af korta barr utmärkta tallformer förekomma.

Härpå tyda exempelvis de båda, för olika tallformer uppställda namnen
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brachyphylla (kortbladig) och microphylla (småbladig). Med namnet

Pinus silvestris L. /. brachyphylla betecknar \\'n 'IROCK ^ en ny varietet

af tall, »utmärkt genom ytterst korta (blott 0,5—1,2 cm. långa) barr, som

äga blott 2 eller 3 (sällan 4) hartsgångar; ehuru sålunda i hög grad

dvärgartad i afseende på barren, är den däremot icke förkrympt i afse-

ende på stammen. Blott enstaka träd äro anträffade.» Såsom svenska

fyndlokaler angifvas Småland, Kalmar län. Flugenäs i Frödinge, och

vStockholmstrakten, Eriksö på Vaxön. Under benämningen >->Piniis silvestris

microphylla Graf ScilWERiN, småbladig tall», upptages i Beissners

Fot. af V. Johansson.

Fig. 4. Kortbarrig tall (tallen till vänster) vid sidan af tall af vanlig

typ (tallen till höger). Västergötland, Hassle, Säby, Rörvik. Mars 1907.

Kiefer mit kurzen Nadeln (die linke) und Kiefer von gemeinera Typus (die rechte).

Kirchspiel Hassle, Prov. Västergötland, Marz 1907.

»Handbuch der Nadelholzkunde», Berlin i8gi, sid. 232, »en form af

kraftig växt med små, tunna, hvasspetsade, blott 10— 15 mm. långa blad

på fina grenar. Den upptäcktes 1883 af SciiWERlN vid Wendisch-

Wilmersdorf såsom en egendomlig fröplanta i en kultur, och såväl moder-

växten som gjorda förädlingar bibehöllo alltjämt, utan att på minsta

sätt förändra sig, samma korta bladform.» Att med de sålunda be-

skrifna tallformerna söka identifiera en påträffad kortbarrig tall, torde vara

förenadt med stora svårigheter. Säkerligen gifvas för det första en hel

del olika kortbarriga tallformer förutom dem, af hvilka exemplar legnt

till grund för de ofvannämnda beskrifningarna. Dessutom fordras ett

någorlunda rikligt och fullständigt undersökningsmaterial, undersökning

* V. B. WiTTRoCK, /»Skandinaviens Gymnospermer», i Hartman, Skandinaviens Flora,

[2:te uppl. utgifven af Th. O. B. N. Krok, Stockholm 1887, sid. 37.
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af en hel mängd individ eller eventuella former eller raser, innan man
kan få någorlunda klart för sig, dels hvilka gränserna för den individuella

variationen äro, dels hvilka de egenskaper äro, som i första hand böra
betraktas såsom verkliga form- eller rasegenskaper. Då jag nu här,

utan att använda mig af

något särskildt vare sig

nytt eller gammalt form-

namn, beskrifver tvenne

under år 1907 funna kort-

barriga tallar, är det i af-

sikt att i någon mån öka

det undersökningsmateri-

al, som måste ligga till

grund för den såväl i

teoretiskt som praktiskt

hänseende viktiga utred-

ning af barrträdens, här

tallens, raser, som Statens

Skogsförsöksanstalt upp

tagit på sitt arbetspro-

gram.

Under en veckas vis-

telse i Hassle i norra \''äs-

tergötland under mars

månad år 1907 påträtta-

de jag å Säby ägor i

Berga socken af Hassle

församling i skogen ut-

med \''änern strax öster

om skogsvägen Snapen
— Rörvik en kortbarrig

tallform af egendomligt

utseende. Det först funna exemplaret (se hg. 4 och 5) var ca 3 m. högt,

hufvudstammen mätte nedtill 7 cm. i diameter. Åldern uppskattades

till c:a I 2 år. Förutom hufvudstammen hade fyra stycken smärre stam-

mar utvecklats; dessa utgingo från hufvudstammens basaldel. Hufvud-

stamm.en var kraftigt utvecklad, af ordinär längdtillväxt. Grenarna, sär-

skildt de sista årsdelarna, voro relativt fina. Barren voro alla korta, sär-

skildt å nedre delarna af årsskotten. A ett c:a 30 cm. långt toppskott af en

gren af första ordningen togos följande mått af barren. Barren vid basen

af skottet c:a 12— 15—-O mm. långa, barren midt å skottet 20

—

21 mm.,

Skogsz-årdsföreningens Tidskrift igio. Faekuppsatser. \

Fig. 5. Samma kortbarriga tall som

pä närmare häll.

Dieselbe Kiefer mit kurzen Xadeln wie in der Fig,

Fut. af ^^ Johansson,

fig. 4, fotograferad
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barren 5 cm. nedom skottspetsen c:a 25 mm., de öfversta barren strax

under knoppsamlingen c:a 25—30—40 mm. Skottens af barrlängden

betingade, karaktäristiska utseende framgår tydligt af de meddelade bil-

derna, fig. 4 och 5. Af figur 4 framgår också tydligt skillnaden i ut-

seende mellan tallformen i fråga (tallen till vänster) och vanlig tall (tallen

till höger^). — Tvär-

snitt genom barr från

olika höjd å årskottet

af den kortbarriga tal-

len i fråga visade högst

5 stycken hartsgångar.

Förutom det nu

beskrifna exemplaret

funnos i närheten ytter-

ligare 4 stycken likar-

tade kortbarriga tallar.

Det beskrifna och af-

bildade var det äldsta

och vackrast utbilda-

de. De växte alla i

tämligen gles ungskog

af blandad tall och

gran (se fig. 4).

En annan form af

kortbarrig tall återgif-

ves å fig. 6. Exem-

plaret i fråga påträffa-

des i juni månad år

1907 nära skogvaktar-

bostället Bygget å

Östra Holavedens hä-

Det växte i fritt läge

var, förutom de korta

Hufvudstammen var c:a

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot, af H. Hesselman

Fig. 6. Kortbarrig tall af tät, nästan klotformig växt. Småland.

Östra Holavedens häradsallmänning, Säby socken, Bygget.

Juni 1907.

Kieter mit kurzen Nadeln von dichtem, fast kugelähnlichem Wuchs.

Gemeinwald Östra Holaveden, Prov. Småland. Juni 1907.

radsallmänning i Säby socken i norra Småland,

å hagmark nära vägkanten. Mest utmärkande

barren, tallens täta, nästan klotformiga växt^

* För jämförelses skull må här meddelas några mått af barr å en ungefär likvärdig

gren från ett ungt exemplar af vanlig tall (likaledes från Hassle i Västergötland). ISarren

vid basen af årsskottet c:a 45 mm. långa, barren midt å skottet c:a 50 mm., de öfre barren

nedom toppknoppen c:a 40 mm. (de allra öfversta barren blott c:a 25 mm).

- I samband härmed må erinras om de från hortikulturen kända, mer eller mindre ut-

prägladt klotformiga dvärgformerna af tall. 4 dylika upptagas exempelvis af Bkissner i hans

förut citerade arbete, sid. 233.
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i,^ m. hög. Trädets ålder beräknades

till c:a 1 8 år. Tvenne af de nedre gren-

hvarfvens grenar hade antagit stamlik-

nande växsätt; den genomgående huf-

vudstammen var dock alltjämt den kraf-

tigaste stammen. Grenhvarfven stodo

synnerligen tätt. Årsskotten voro alla

relativt korta. 1906 års toppskott mätte

dock ända till 18 cm. i längd. De re-

lativt starkt blågröna barren voro alla

synnerligen korta, vanligen c:a 15 mm.
långa. Från 7 till 20 mm. långa barr

förekommo. Barrens bredd uppgick till

c:a I mm. Tvärsnitt genom barr från

olika höjd å skottet visade högst 6 harts-

gångar.

Af sistnämnda tallform påträftades

endast ett exemplar, det å fig. 6 åter-

gifna. Närstående ungtallar voro alla

af vanlig t\-p.

Kortbarriga former af

lapplandstall.

Äfven af lapplandstallen {Pinus sil-

vest?-is L. ,1 lappoJiica (Fr.) Hx. I synes

i vårt land en mängd olika raser eller

former förekomma. Liksom af den van-

liga tallen finnas äfven här af korta barr

utmärkta former. Sålunda anmärker V.

B. WiTTROCK, (Hartman, Skandina-

viens flora, 12 uppl., Sthlm 1889 s. 37)

att »äfven af /3'. lapponica är en ytterst

kortbladig form anträffad, nämligen vid

Lycksele i Lpl. » En närmare beskrif-

ning på några i Norrbotten och Dalarna

somrarna 1907 och 1908 påträftade kort-

barriga lapplandstallar må här finna plats.

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar.

Fot. af förf.

Fig. 7. Kortbarrig lapplandstall å tall-

hed strax n. om Fagerheden i Piteå s:n.

19 j^ 08.

Kiefer mit kurzen Xadeln, der f . lapponica (Fr.)

Hn. gehörend. Kiefernheide nördlich von Fager-

heden, Kirchspiel Piteå, Prov. Xorrbotten.

August 1908.
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Tvenne utprägladt kortbarriga lapplandstallar, synbarligen tillhörande

en och samma form, hafva påträffats i närheten af Fagerhedens krono-

jägareboställe å Piteå kronopark i Norrbotten. Den ena af dessa

(fig. 7), funnen redan sommaren 1907, växer i vacker ungskog af tall

(typisk lapplandstall) å tallhed strax norr om Fagerheden; den står in-

vid stigen som leder till de norrut belägna slättermyrarna. Sommaren

igo8 mätte trädet c:a 4,5 m. i höjd; stamdiametern vid brösthöjd upp-

gick till c:a 8 cm. Årsskottens längd var tydligt mindre än å närstå-

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Fig. 8. Grenar af kortbarriga lapplandstallar, d) gren af tall från Fager-

heden, b) gren af tall från Rokliden.

Zweige von lappländischen Kiefern mit kurzen Nadeln (f. lapponica (Fr.) Hn). — a)

Zweig von der Kiefer aus Fagerheden (vrgl. Fig. 7); b) Zweig von der Kiefer aus

Rokliden (vrgl. Fig. g).

ende tallar; den årliga höjdtillväxten var dock tämligen god. 1907 års

toppskott var öfver dm. -långt, årets blott c:a 6 cm. Tallens ålder upp-

skattades till c:a 45 år. Liksom lapplandstallen i allmänhet här uppe

syntes den ifrågavarande kortbarriga tallen utmärkas af relativt fågre-

nade grenar af andra eller högre ordning; ovanligt många årsdelar syn-

tes ofta följa på hvarandra, utan att någon sidogren kommit till utbild-

ning. Ett stycke af en typisk gren af den kortbarriga Fagerheds-tallen

återgifves å fig. 8 (grenen a). De längsta, c:a m.-långa grenarna ut-

gingo c:a 2 m. upp å stammen; de nedre grenarna voro torra. Barren

voro ytterligt korta. De flesta mätte blott 10^—-12 mm. i längd, så
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exempelvis sä godt som alla barren af åren 1904, igo6 och 1907.

Barren af år 1905 voro däremot jämförelsevis långa; maximallängden

uppgick dock ej till mera än 20 mm. De kortaste uppmätta barren

voro c:a 6 mm. långa; dylika voro ej sällsynta bland 1904 års barr.

Barrens bredd utgjorde i medeltal c:a 1,5 mm. Tvärsnitt genom barr

från olika årsdelar visade 4(—6), å 1905 års barr ända till 8 (4— 6— 8)

hartsgångar. Tallen var steril.

En andra kortbarrig lapplandstall af liknande typ påträffade jag

sommareii 1908 ett stycke nv. om gården Rokliden å hemmansskog

strax norr om Rokån c:a 1,5 km. sv. från Fagerhedens kronojägare-

boställe. Afven denna växte i relativt vacker ungskog af tall (alltjämt

typisk lapplandstall), här å tallhed strax ofvanför en nipbrant mot Rokån

(se fig. 9). Trädets höjd utgjorde c:a ,5 m. ; stamdiametern vid bröst-

höjd uppgick till c:a 8 cm. Årsskotten å hufvudskottet voro af ganska

aktningsvärd längd. De sista årens toppskott voro ända till öfver 2

dm. långa, dock 1908 års toppskott blott c:a 8 cm. långt, bildadt af

en af 1907 års grenhvarfsgrenar, då själfva toppskottet af år 1907 af

någon anledning dött bort. Ifrågavarande kortbarriga tall syntes ännu

mera än den föregående utmärkas af relativt fågrenade grenar; redan

grenar af andra ordningen syntes här vara tämligen fåtaliga och detta

ännu mycket mera grenar af högre ordning (se b å fig. 8). Hos lapp-

landstallarna häruppe i allmänhet och framför allt hos den här ifråga-

varande kortbarriga tallen är fågrenighet en så pass i ögonen fallande

egenskap, att man hos dem nära nog skulle kunna tala om en viss orm-

grensnatur; till den rena ormtallen är dock härifrän ännu ett betydligt långt

steg. De längsta grenarna på tallen ifråga mätte c:a 12 dm. i längd.

Barren voro kanske här i allmänhet något längre än hos tallen vid

Fagerheden. Afven här syntes 1905 års barr vara de längsta, ända till

c:a 25 mm. långa. 1904, 1906 och 1907 års barr mätte i allmänhet

\2— 15 mm. i längd. Enstaka små barr om blott 7 mm:s längd

förekommo här och hvar bland de längre. Den största uppmätta barr-

bredden utgjorde nära 2 mm. Tvärsnitt genom barr från olika årsdelar

visade 3— 5(— 6) (å 1908 års barr 3— 5— 8) hartsgångar. Äfven ifråga-

varande tall var ännu steril.^

En frän den ofvan beskrifna helt afvikande typ representeras af

några i Dalarna hösten 1908 funna kortbarriga tallar, äfven de tillhö-

rande den lappländska tallformen. I motsats mot de af relativt svag

* En af ytterligt korta, blott c:a I O mm. långa barr utmärkt tall från Siknäs \\'\iS.

vägen Fräkenbäck— Siknäs) i Bygdeå s:n i Västerbotten synes, att döma af ett af jägmästar

V. Åhlund till Försöksanstalten iniämnadt grenprof, närmast tillhöra samma kortbarriga for

som de från Norrbotten ofvan beskrifna kortbarriga lapplandstallarna.



Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf.

Fig. 9. Kortbarrig lapplandstall, Rokliden i Piteå s:n. 19 /^ oS.

Kiefer mit kurzen Nadeln, der f. lap/yoitica (Fr.) Hn. gehörend. - Rokliden, Kirchspiel Piteå,

Prov. Norrbotten. August 1908.
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förgrening utmärkta Norrbottens-tallarna utmärkas dessa af en relativt

rik och tät förgrening. En jämförelse mellan fig. 8 och ii, den förra

visande grenar af de båda kortbarriga Norrbottens-tallarna, den senare

grenar af kortbarriga tallar från Moranoret, torde tydligt visa denna

formolikhet med afseende på förgreningssättet.

Tallar af ofvannämnda kortbarriga, relativt rikgrenade typ har jag

påträffat dels i Älfdalen, ett individ vid landsvägen Älfdalen—Evetsberg

Ur Skogsförsöksanstaltens samlingar. Fot. af förf.

Fig. I O. a) Öfre gren af norrmalbarrig lapplandstall, b) öfre gren och c) nedre gren

af kortbarrig lapplandstall vid vägen Alfdalen— Evetsberg.

a) Oberer Zweig einer lappländischen Kiefer mit normalen Xadcln, i) oberer und c) unterer Zweig

einer lappländischen Kiefer mit kurzen Xadeln beim Wege zwischen Alfdalen und Evetsberg,

Prov. Dalarna.

(på höger hand) i- hedartad, ljungrik tallskog c:a s km. från Älfdalens

kyrkby, dels vid Moranoret, minst ett 20-tal individ vid landsvägen Mora

—Orsa strax bortom Moranorets by i ljungrik, något fuktig barrbland-

skog. Det i Älfdalen funna exemplaret mätte c:a 2,5 m. i höjd; stam-

diametern vid brösthöjd utgjorde c:a 4 cm. Arets toppskott var c:a

dm. -långt. Hela öfre delen af stammen visade genomgående god längd-

tillväxt. De mindre stampartierna däremot hade att uppvisa relativt

korta årsskottdelar. De längsta grenarna voro c:a 7—8 dm. långa. Alla

grenarna voro relativt rikt och tätt grenade. Barrens längd varierade

inom rätt vida gränser å olika grenar äfvensom å olika årsdelar på
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samma gren. En relativt kraftigt utbildad öfre gren af första ordningen

[ö å fig. I o) hade sålunda 1905 års barr (de äldsta kvarsittande)

27— 30 mm., enstaka ända till 32 mm. långa, 1906 års barr 20

—

25 mm., 1907 års (12—)i5

—

22, 1908 års 18—22 mm. En längre

ned befintlig gren af första ordningen [c å fig. 10) med svagare längd-

tillväxt under de sista åren hade barren genomgående något kortare,

Ur Skogsförsöksanstaltens samlingar. Fot af

Fig. II. Grenar af kortbarriga lapplandstallar vid Moranoret. 1 9 /y 08.

Zweige von lappländischen Kiefern mit kurzen Nadeln, Moranoret, Prov. Dalarna. September 1908.

1905 års barr 20

—

22 mm. långa, 1906 års c:a 20 mm., 1907 års c:a

1,5 mm., 1908 års blott c:a 12 mm. För jämförelses skull må här med-

delas mått af barr från en närstående, med den kortbarriga ungefär lik-

åldrig tall af vanlig lappländsk talltyp: å en relativt kraftigt utbildad

öfre gren af första ordningen [a å fig. 10) voro 1906 års barr 35

—

39 mm. långa, 1907 års c:a 36 mm., 1908 års 35—39 mm. Den
kortbarriga tallen hade de större barren c:a 2 mm., de mindre c:a

1,5 mm. breda; hos den normalbarriga uppgick barrens bredd genom-

gående till c:a 2 mm. eller något mera. Tvärsnitt genom barr från olika

årsdelar visade 4(— 6) hartsgångar; den normalbarriga tallens barr åter

ägde (6—)8— 10. Den kortbarriga Älfdals-tallen var steril.

Af särskildt intresse var det vid Moranoret gjorda fyndet af kort-

barrig lapplandstall. Som nämndt påträffades här minst ett 20 tal sins-
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emellan tämligen nära öfverensstämmande individ, närmast tillhörande

samma form som den från Älfdalen ofvan beskrifna kortbarriga tallen.

De funna individen växlade i höjd från i m. till nära 4 m. Längd-

tillväxten syntes i allmänhet vara tämligen god, dock i regel något

svagare än å närstående tallar med normalt långa barr. Grenarna voro

af ordinär längd, relativt rikt och tätt förgrenade. Genom sitt täta gren-

verk kontrasterade tallarna i fråga starkt mot närstående normalgreniga

tallar. Barrens längd varierade något å de olika individen. Följande

beskrifning hänför sig till en af de kortbarriga, tätgreniga tallarna vid

Moranoret. Stammens höjd uppgick till c:a 3 m.; stamdiametern nedtill

utgiorde c:a 9,5 cm. Trädets ålder uppskattades till c:a 30 är. Gre-

narna voro alla relativt rikt och tätt grenade (se a å fig. 11). A den å

fig. 1 1 a återgifna grenen voro barren å hufvudaxeln (gren af första

ordningen) af år 1905 c:a 28 mm. långa, af åren 1906 och 1907 18

— 20 mm., af år 1908 15— 19 mm. Barrens bredd uppgick till c:a

2 mm. Tvärsnitt genom barr från olika årsdelar visade 4(—6) harts-

gångar. De öfre grenarna buro enstaka, små, svagt utbildade kottar af

år 1907. Hanblommor hade synbarligen ej ännu hunnit till utveckling;

trädet befann sig ännu på rent honstadium.^

Till belysande af de olika individens växlande barrlängd meddelas

här i tabellarisk öfversikt mått af barr från ytterligare 6 kortbarriga

tallar från Moranoret:

N:r



Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af <i Andersson och

II. Hesselraan

Fig. 12. Tall med korta barr och tätt sittande grenar. Dalarna,

nära Falu grufva. 19 ^"/g 03.

Kiefer mit kurzen Nadeln und dicht zusamraengedrängten Zvveigen, aus der

Xähe von Bergwerk bei Falun, Prov. Dalarna.
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Falu grufva: i Dalarna. Af allt att döma synas vi äfvcn har hafva att

göra med en representant för samma kortbarriga, tätgrenade form af

lapplandstal], som vi haft i de ofvan beskrifna tallarna från Älfdalen

och Moranoret. En bild af den kortbarriga tallen från Falun meddelas

i fig. 12. Enligt Hesselmaxs anteckningar mätte trädet 1903 c:a 3,2

m. i höjd. Åldern upp-

skattades till c:a 25 år.

1900 års barr voro

18— 21 mm. långa,

1901 års 18

—

20 mm.,

1902 års c:a 18

mm., 1903 års 10

— 15 mm. Barrbred-

den uppgick till c:a

I ,5 mm. Tvärsnitt

genom barr från olika

ärsdelar visade i regel

4 hartsgångar. ^ — En
jämförelse af fig. 11,

återgifvande grenar af

kortbarriga tallar från

INIoranoret, med fig.

1 3 b, som återger en

gren af den kortbarriga

Falun-tallen torde tyd-

ligt visa den påtagliga

formlikheten mellan tallarna ifråga. — I närheten af den nu omnämnda
Falun-tallen förekommo enligt H. Hesselmax ytterligare några med denna

nära öfverensstämmande individ af kortbarrig tall.

Ur Skogsförsöksanstaltens samlingar. Fot. af förf.

Y\g. 13. d] Gren af normalbarrig, b gren af kortbarrig tall

vid Falu grufva.

ii) Zweig von einer Riefer mit normalen Xadeln, k) Zweig von einer

Kiefer mit kurzen Xadeln ; Falun, Prov. Dalarna.

Lapplandstallar med försenad klorofyllbildning.

Pa uppgifter om »hvitbarriga>^ former af tall synes den botaniska

litteraturen vara ytterligt fattig. Någon ordentlig formbeskrifning öfver

' För jämförelses skull må här meddelas mot ofvan angifna siffror för barrlängd, barr-

bredd och antal hartsgångar hos den kortbarriga tallen vid Falun svarande siffror från en

normalbarrig Falun-tall (en gren af denna återgifves i fig. 13 a), närstående den kortbarriga.

Siffrorna för barrlängden voro här resp. 33—35, (2^
—

'42—47, 43—47, (22—^25—35 mm.:

barrbredden utgjorde c:a 2 mm. Antalet hartsgångar pä tvärsnittet 8— lo.
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någon dylik har jag ej lyckats uppspåra. En form eller varietet varie-

gata omnämnes dock af några författare. B?:iSSNER (Handbuch der

Nadelholzkunde, Berlin 1891, s. 233) upptar sålunda en >~>Pinus silvestris

variegata Hrt., en form med hvitbrokiga blad, ofta funnen i kultur,

men också af Casparv funnen vild i provinsen Preussen (Kreis Berent).»

Hempel och Wilhelm (»Die Bäume und Sträucher des Waldes», Wien,

s. 126) upptaga bland afarter af den vanliga tallen »den äfven så-

som vild förekommande brokbarriga tallen (var. variegata), hvilken för-

utom normala barr äger helt hvita eller i hvitt och grönt schatterade

barr». — Från Sverige torde näppeligen litteraturuppgifter om hvitbarrig

tall föreligga före år igo8. Af detta år äga vi emellertid tvenne kortare

notiser om fynd af dylik. GUNNAR ScHOTTE omnämner sålunda i

Skogsvårdsföreningens tidskrift nämnda år, fackupplagan s. 75, tvenne

af honom i Dalarna sommaren 1907 funna »hvitbarriga tallar». »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 Särna

sockens besparingsskog.» SCHOTTE uppgifver här dessutom, att han

»förut iakttagit en dyHk, c:a 2 meter hög tall å kronoparken Tönnersjö-

heden i Halland». En andra litteraturuppgift om »tall med gulhvita års-

skott» återfinnes i Svensk Botanisk Tidskrift igo8, Bd. 2, s. (5), där

Gunnar Samuelsson omtalar ett af honom sommaren 1907 gjordt fynd

af »ett yngre exemplar af tall (Pinus silvestris L.) med alla årsskott

gulhvita, således alldeles utan klorofyll.» Exemplaret »växte alldeles

invid den uppbläckade turiststigen, som leder från Nävarnas skogsstation

upp på Långsjöbläcket, på ett hygge på sluttningen mot Navardalssjön,

c:a 74 "lil V. om Yttre Navardalens fäbodar, således omkring 3^2 mil

från Älfdalens kyrkby. Ett liknande 3 å 4 år gammalt exemplar på-

träffades vid landsvägen mellan Väster-Myckeläng och Evetsberg inom

samma socken.»

Under senare delen af september månad 1908 besökte jag Alfdalen

och Särna och blef därunder i tillfälle att närmare undersöka tvenne

tallar med försenad klorofyllbildning, dels den af Samuelsson somma-

ren förut funna Navardals-tallen, dels en af forstmästare G. MURELIUS

strax intill Särna kyrkby funnen klorofyllfattig tall.

Då den förra af dessa, Navardals-tallen, förut af SAMUELSSON beskrifvits

i »sommardräkt», och då den vid Särna by växande tallen efter allt

att döma synes nära öfverensstämma med denna, torde en närmare be-

skrifning af de på höststadiet undersökta båda tallarna här förtjäna plats,

detta så mycket mera som i publikationsserien »Material för studiet af

' Den af Samuelsson vid landsvägen mellan Väster-Myckeläng och Evetsberg i Alf-

dalen funna 3— 4 år gamla tallen med gulhvita årsskott sökte jag förgäfves återfinna.
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skogsträdens raser», förut ingått detaljerade beskrifningar öfver liknande

former af gran, dels en »gran med försenad klorofyllbildning» \ dels en

»ny form af gran med abnorm klorofyllbildning» ^.

Bada de af mig undersökta tallarna med försenad klorofyllbildning

visade sig tillhöra den lappländska rasen af tall, Pinus silvestris L. ,9

lapponica (Fr.) Hn'\ Råda hade de nu på hösten äfven årets barr i

allmänhet mer eller mindre gröntargade, klorofyllförande. De nedre barren

å årsskotten voro vanligen alla fullständigt gröna, normalt klorofyllförande.

De öfre barren å årsskotten visade dock ännu tydligt abnorm klorofyllbild-

ning. Upptill voro nämligen dessa starkt gulaktiga; den gula färgen förto-

nade nedåt och öfvergick slutligen i normalt grön. Ofta voro därtill siälfva

barrspetsarna nägot gulgröna. De sålunda mer eller mindre gultoppiga

årsskotten förlänade åt de båda träden ett äfven på ganska långt håll

från de omgifvande tallarna afstickande, karaktäristiskt utseende. Om
Xavardals-tallens utseende på sommaren, d. 21. 7. 1907, skrifver SAMUELS-

SON, anf. st. : 5 alla årsskott gulhvita, således alldeles utan klorofyll.

Barren från föregående år hade den vanliga gröna färgen, mot hvilken

de ljusa årsskotten kommo att afbryta på ett egendomligt sätt. Den
här efter en pressad kvist meddelade bilden torde lämna någon föreställning

om det egendomliga utseeendet» (se den af Samuelsson i Botanisk

tidskrift meddelade figuren!). Äfven Särna-tallen har, efter hvad forst-

mästare G. MURELIUS välvilligt meddelat mig, vid utslåendet gulhvita barr.

Båda de af mig på höststadiet undersökta tallarna synas sålunda till sin

klorofyllbindning närmast visa öfverensstämmelse med den af H. Hes-

SELMAX (anf. st.) närmare beskrifna Sandviks-granen, en »gran med
försenad klorofyllbildning» ; af tall och gran synas verkliga parallellfor-

former föreligga med afseende på klorofyllbildningen. De båda tallarna

med försenad klorofyllbildning ha emellertid liksom den af mig förut

(anf. st.) såsom en »ny form af gran med abnorm klorofyllbildning»

beskrifna Humlekärrs-granen, i motsats mot Sandviks-granen, de starkast

solbelysta barren eller barrpartierna ljusast, mest och längst i saknad af

klorofyll, de svagast solbeK-sta, mera i skuggan befintliga barrpartierna

däremot synbarligen redan tidigt mer eller mindre fullständigt gröna.

' H. Hesselman i Meddel. från Statens Skogsförsöksanstalt 1906, s. 68 (Skogsvårds-

föreningens tidskrift 1907, s. 4).

* X. Sylvén i Meddel. från Statens Skogsförsöksanstak 190S, s. 1S4 Skogsvårds-

föreningens tidskrift 1908, s. 472).

* Äf\-en de af ScHOTTE i Dalarna anträffade > hvitbarriga tallama> torde tillhöra P.

silv. ^ lapponica, som å de af Schotte, anf. st., omnämnda lokalerna sjiies vara den all-

naänt forekommande tallformen. Däremot torde den af Schotte från Tönnersjöheden i

Halland omnämnda hvitbarriga tallen med all sannolikhet tillhöra hufv-udarten. Pintis sn

vestris L.
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Navardals-tallen var vid mitt besök å växplatsen d. 25. 9. 08. c:a

II dm. hög med en stamdiameter nedtill om c:a 3,2 cm. Åldern be-

räknades till c:a 15 år. Höjdtillväxten syntes vara god ; årets toppskott

mätte c:a 15 cm. i längd.

Särna-tallen var d. 21. 9. 08. c:a 3 m. hög; stamdiametern vid bröst-

höjd utgjorde c:a 6,3 cm., vid rothalsen c:a 10,8 cm. x\ldern beräknades

till 28—30 år. Höjdtillväxten var äfven här ganska god. Trädet

växte strax intill landsvägen Särna—Idre på vänster hand c:a 60 m. nv.

om hemmansägare Per Håkanssons gård, då den yttersta gården i Särna

by ät detta hållet.

Om båda de af mig undersökta »hvitbarriga» tallarnas framtida öde

kan man, glädjande nog, hysa de bästa förhoppningar, då föranstaltande

om deras skyddande utlofvats af jägmästare H. WoLF i Älfdalen (för

Navardals-tallen) och jägmästare D. AF WÄHLBERCi i Särna (för Särna-

tallen).

Stockholm i mars 1909.



MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFÖRSOKSANSTALT.

Om pollineringsförsök med tall och gran.

Af XlLS SVLVEX.

I den botaniska litteraturen möta här och där kortfattade uppgifter

angående följderna af själfpollinering hos barrträden. I det under ut-

gifning varande arbetet KiRCHNER, LOEW, SCHRÖTER: »Lebensgeschichte

der Bliitenpflanzen Mitteleuropas» omnämnes, hurusom hos granen själf-

pollination »visserligen kan inträda, men att den synes ha till resul-

tat en mycket ringa fruktbarhet». Såsom stöd härför åberopas en iakt-

tagelse af Borggreve, >att en gran i isoleradt läge alstrade så godt

som endast slöa frön». BORGGREVE t\-der detta såsom en följd af stark

»metandri» hos granen, d. v. s. såsom en följd däraf att honblommorna

hos granen bli tidigare könsmogna än hanblommorna. ^

Om ännu ett barrträds förhållande vid inträdd själfpollinering lämna

KiRCHXER, LOEW och SCHRöTER uppgift i deras ofvan citerade arbete,

nämligen om den österrikiska svarttallens 'Pinus nigra Arxold var.

austriaca HössV Ä sid. 237—238 omtalas, hurusom Delpixo iakttagit,

att isolerade träd af denna tallart alltid voro sterila; skottarna och

fröskalen utbildades visserligen normalt, men fröna innehöllo inga em-

bryoner». Orsaken härtill antages vara, att pollinering med frömjöl

från samma individ här ej medför någon befruktning. Ett fullständigt

motsatt resultat af själfpoUination anför sludigen Xeger för omorika-

granen 'Picca Omorica "'. Ett i akademiska skogsbotaniska trädgården

i Tharandt växande träd af denna gran, det enda könsmogna exempla-

ret i trädgården, blommade för första gången år 1906 och lämnade

mycket väl grobara frön.

Våren 1908 påbörjade jag i egenskap af assistent vid den bota-

niska afdelningen af Statens Skogsförsöksanstalt försök med att fram-

ställa frön af tall genom att efter isolering pollinera honblommor med
pollen från samma träd. Våren 1909 utsträckte jag mina försök att

omfatta äfven granen, som denna sommar blef det egentliga föremålet

^ Se härom närmare Kirchner, Loew, Schrötf.r. anf. arb., sid. 152 äf\ensom

Borggreves egna uttalanden i Forstliche Blätter. X. F. Bd. 4. 1S75, sid 151 och Bd. 17,

1880, sid. 25S.

- F. W. Xeger : Beobachtungen und Erfahrungen uber Krankheiten einiger Gehölz-

>amen. Thar. forstl. Jahrbuch. Bd. 6o. 1909, sid. 234.
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för mina isoleringsförsök. Ändamålet med de anställda försöken var

att utröna, huruvida våra viktigaste skogsträd voro själfifertila eller icke,

och främst att, om de visade sig själffertila, få ett till sitt ursprung

kändt frömaterial för ingående ärftlighetsundersökningar. Då de igång-

satta försöken krönts med framgång och åtminstone för granen lämnat

goda, positiva resultat, har jag redan nu velat lämna en redogörelse för

försökens anordnande och för de hittills erhållna resultaten.

Hvad först själfva utförandet af försöken beträffar, har jag förfa-

rit på följande sätt. A för ändamålet särskildt utvalda träd ha vanligen

Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar.

Fig. I. Paraplyformad tall med isoleringspåsar.

Sundsmarken. 19 ^

Regenschirmförmige Kiefer mit

iot. af förf.

Västergötland, Hassle, kronoparken

'/o 09-

Tsolierdiiten.

i kronornas mellersta till öfre delar grenar med å samma gren nära

hvarandra utbildade hon- och hanblomanlag öfverbundits med särskildt

härför iordninggjorda påsar af kalkerväf eller i enstaka fall pergamentpap-

per. För att de öfverbundna blommornas isolering måtte bli så fullstän-

dig som möjligt, ha i hvarje fall dubbla påsar användts och jämväl

alltid dubbla ombindningar (å hvarje gren ombindning på två olika

ställen, skilda från hvarandra af åtminstone några cm:s afstånd). Öfver-

bindningen har alltid skett i god tid, åtminstone några dagar innan en

första begynnande blomning förmärkts å de ifrågavarande träden i trak-

ten. Alla öfverbindningar har jag själf verkställt. — Tvenne med isole-

ringspåsar försedda träd äro afbildade i figurerna i (tall) och 2 (gran).
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Våren 1908 påbörjades, som nämndt, pollineringsförsöken. Afsikten

hade varit, att redan då igångsätta försök i såväl gran som tall. Då
Försöksanstaltens förut igångsatta granunder-

sökningar i hufvudsak förlagts till V^ästergöt-

land, kommo jämväl pollineringsförsöken att

förläggas dit. Då år 1908 utmärktes af ovan-

ligt tidig vår och utearbetena vid den bo-

taniska afdelningen af Försökanstalten ej

kunde påbörjas förrän de sista dagarna i maj,

kunde försök med gran detta år ej uppta-

gas, då granen vid nämnda tid allmänt in-

trädt i blomning. Några första isoleringsför-

sök medhunnos dock denna vår å tall, innan

tallen ännu började blomma de första da-

garna i juni. Då tiden ej medgaf något mera

ingående val af försöksträd, utsagos trenne

af olika blomfärg skilda tallar inom det för

granundersökning förut utsedda biandbestån-

det af gran och tall vid Fåleberg i Hassle

s:n i norra Västergötland \

Af de tre tallarna hade tvenne gula, den

tredje röda hanblommor; tallen med röda han-

blommor, försökstallen C, tillhörde var. ery-

tJiranthera Sanio. De med gula hanblommor

försedda tallarna afveko från hvarandra ge-

nom olika färg å honblommorna, hvilka hos

den ena, försökstallen B, syntes blifva nor-

malt färgade, purpurröda, hos den andra,

försökstallen A, åter gulgröna. Sedan de

med isoleringspåsar öfverbundna grenarna

tvenne gånger, en och två veckor efter om-

bindningen, skakats i och för underlättande

af frömjölets öfverförande till honblommorna,

borttogos påsarna en af de första dagarna i

juli månad, då ingen som helst fara för kors-

pollinering förelåg. Inom alla utom en af

påsarna syntes de nu omböjda, något an-

svällda kotteanlagen tyda på kommande positivt resultat af inträdd själf-

Ur Statens Skogsförsöksanstalts saniL
Fot. af H. Hesselman och X. Sylvén.

Fig. 2. Försöksgranen n;o I med
isoleringspåsar. Västergötland,

Hassle, kronoparken Sundsmar-
ken 19 i"g

09.

(Die Versuchsfichte Xr. i mit
IsolierdUten.)

^ Om beståndet i fråga, se närmare i »Studier öfver granens formrikedom, särskildt

dess förgreningstyper och deras skogliga värde». Meddelanden frän Statens Skogsförsöks-

anstalt 1909, sid. 57— 58, Skogsvårdsföreningens tidskr. 1909, fackuppl. sid. 201— 202.

Skossvårdsförenin^ens lidskrift igio. Fackuppsatser. Ö
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pollination. I oktober månad besöktes träden åter och öfverbundos då

de förut isolerade, med zinkbleck utmärkta grenspetsarna med fint

järntrådnät i och för kotteanlagens skyddande under utbildningen.

Denna öfverbindning med järnträdnät borttogs dock nästföljande års

höst, då det tyvärr visade sig, att grenspetsarnas utveckling något häm-

mats i sin utveckling till följd af öfverbindningen. Äfven kotteanlagen

voro jämförelsevis svagt utbildade, sannolikt en följd af skottens i all-

mänhet svaga utbildning. I januari 1910 skördades de skäligen svagt

utvecklade kottarna. Å tallen A slog skörden fullständigt fel, i det alla

de här förut under utveckling observerade 3 kotteanlagen förstörts eller

afifailit. Å tallen B skördades inalles g kottar; 15 isolerade kotteanlag

hade här visat ansatser till utveckling efter själfpoUineringen. A tallen

C slutligen skördades 3 kottar; af de efter isoleringen vidare utvecklade

g kotteanlagen hade 6 förstörts eller affallit. Vid klängningsförsök öpp-

nade sig ingen af de förut isolerade kottarna och de frampreparerade

fröna visade sig alla ofullständigt utbildade och slöa.

Ännu ett poUineringsförsök har utförts å tall. Den 12 juni 1909

företogs öfverbindning å fyra grenar å en af paraplyformad kronbildning

och synnerligen riklig kottealstring utmärkt tall å kronoparken Sunds-

marken, Hassle socken, Västergötland. Den i fig. 2 meddelade bilden

torde gifva föreställning om försökets anordnande. Efter tvenne olika

gånger företagen skakning af de öfverbundna grenarna borttogos påsarna

i början af juli månad; inom hvarje påse syntes nu ett ganska stort

kotteanlag komma att utveckla sig vidare. Vid besök i kronoparken i

januari månad 19 10 visade det sig emellertid, att de flesta förut isole-

rade kotteanlagen affallit, så att nu blott 5 stycken återstodo, 4 st. å

en och i st. ä en annan af försöksgrenarna. Under innevarande vinter

komma de, såsom jag hoppas, nu till kottar utvecklade kotteanlagen

att skördas; någon vidare öfverbindning till skydd för kotteanlagen un-

der deras utveckling har här ej skett.

Våren 1909 kom jag främst att ägna mig åt isoleringspoUinerings-

försök med gran. Året 1909 utmärktes af ovanligt sen vår, och jag

kunde hela sista veckan af maj månad arbeta ostörd af ännu begyn-

nande blomning. Först i början af juni månad syntes nämligen de

första hanblommorna börja sprida sitt frömjöl i Sundmarksskogarna, dit

försöken nu förlagts. Och redan den 29 maj voro isoleringsförsöken å

gran afslutade. A de öfverbundna grangrenarna hade nu hanblom-

morna i allmänhet sprängt sina knoppskal, så dock i regel ej ännu

honblommorna. I allmänhet syntes också här hanblomningen å gra-

narna inträda någon dag tidigare än honblomningen.

Fem stycken olika granar utvaldes till försöksträd. I anslutning till
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mina föregående gran-

undersökningar(se NiLS

Sylvéx: Studier öfver

granens formrikedom

etc. i Meddel. fr. Stat.

Skogsförsöksanst. 1 909)

sökte jag utvälja så

typiska representanter

som möjligt för de vik-

tigare af de af mig ur-

skilda olika förgrenings-

typerna afgranen. Efter

rätt mycket sökande

hade jag den 29 maj,

när dessa arbeten af-

slutades, isolerat lämp-

liga grenar af en ore-

gelbunden kamgran,

försöksgranen n:o i,

två bandgranar, för-

söksgranarna n:o 2 och

4. en ren kamgran,

försöksgranen n:o 3,

och en borstgran, för

söksgranen n:o 5^ A
samtliga dessa granar

funnos han- och hon-

blommor i närheten af

hvarandra. En närmare

beskrifning af de för

pollineringsförsöken ut-

valda granarna må här

meddelas.

I. Oregelbunden kam-
gran (se fig. I och 3 : i) i

tämligen friställdt läge nära

gärdesgården till den s. k.

>Fålebergs-kilen» 'X. därom).

Stamhöjd c. 12 m.; stam-

' Om de olika förgre-

ningsformerna af granen, se

mitt of\"an citerade arbete, sid.

65— 70.

ig. 3. Grenar från mellersta delen af kronan af forsöksgra-

narna n:o I— 5 i kronoparken Sundsmarken.

(Aste von dem mittleren Teil der Krone der Versuchsfichten in der
Staatsforst Sundsmarken.)
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narna starkt ha påverkats. De inom isoleringspåsarna inneslutna

blommorna voro ju däremot fullständigt oberörda af regnet.

De ur isoleringspåsarna fritagna kotteanlagen öfverlämnades nu att

fritt utveckla sig vidare. Först i midten af september månad öfverbands

ungefär halfva antalet förut isolerade grenar å hvarje försöksgran med
mässingsväf till sk>'dd mot skadegörelse utifrån. I midten af januari

månad innevarande år (191 o) skördades kottarna. För jämförelses skull

och for kommande kulturändamål insamlades nu jämväl icke isolerade

kottar å försöksgranarna. Under vårens lopp fingo kottarna under nog-

grann tillsyn solklänga inne å Skogsförsöksanstaltens lokaler.

De utklängda fröna visade sig hos såväl isolerade som jämväl

icke isolerade kottar till ganska högt procenttal vara slöa och detta of-

tast en synbar följd af insektangrepp. Den skadegörande insekten vi-

sade sig vara en frögallmygga, sannolikt den af professor Lampa i

Entomologisk tidskrift 1907 omtalade, som af honom i larfstadium på-

träffats i granfrö från \'ärmland och Västergötland. Med största san-

nolikhet torde kunna antagas, att vi här ha att göra med den af M.

Seitxer i Centralbl. fiir das gesamte Forstwesen igo8 beskrifna gran-

frögallmyggan Pletneliella abeitina. En mängd myggor, men framför-

allt på mygglarv-ernå parasiterande steklar utkläcktes å Försöksanstalten

under vårens lopp. Det visade sig dock redan nu, att såväl icke iso-

lerade som isolerade kottar innehöllo äfven väl matade frön.

De klängda och för hand harpade fröna af de isolerade kottarna

fördelades i portioner om 100 st. hvardera, hvilka före sådden vägdes

å precisionsvåg å Försöksanstalten. I lika portioner fördelade frön af

icke isolerade kottar vägdes likaså. I början af juni månad skedde

sådden af såväl de »isolerade som »icke isolerade ^^ fröna. De i portioner

om 100 st. utplockade fröna såddes i plantskolejord i blomkrukor (c. 10

cm. höga och 20 cm. i diam.), hvilka utsattes i plantskoleafdelningen i

K. Skogsinstitutets park, där de fortfarande befinna sig. Under som-

maren öfverlämnades såddkrukorna åt vaktmästare O. NORINS vid K.

Skogsinstitutet vård. Och från vaktmästare XORIX erhöll jag 1 slutet

af juli månad den glädjande underrättelsen, att groning inträdt af

frön af alla fyra de olika försöksgranarna. I närstående tabell 2

meddelas siffror visande loo-kornsvikt och antal grodda frön {%)
m. m. för de olika loo-kornsportionerna af såväl isolerade^ som icke

isolerade» frön.

Hos försöksgranarna i. 4 och 5 visa fröna från de isolerade kot-

tarna afsevärdt lägre groningsprocent än fröna från de icke isolerade.

Medeltalen för loo-kornsviktema af de » isolerade > fröna äro ju också

hos dessa granar mindre än motsvarande medeltal för »icke isolerade»
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frön. PoUineringsresultatet inom de isolerade blommorna å ifrågava-

rande granar har alltså blifvit sämre än inom de icke isolerade. Från

dessa tre granar afviker dock försöksgranen n:r 3, där fröna från de

isolerade kottarna visa något högre groningsprocent och högre 100-

kornsvikt än fröna från de icke isolerade. PoUineringsresultatet har så-

ledes inom de isolerade blommorna å granen n:r 3 blifvit något bättre

än inom de icke isolerade.

Inalles befinna sig nu i december månad af de ur »isolerade» frön

framgångna 108 plantorna 72 stycken under öfvervintring. Tyvärr ha

under sommarens lopp 36 stycken plantor eller 33 V3 % ^^ hela plant-

materialet trots den noggrannaste vård af olika anledning utgått. Af
de ur »icke isolerade» frön framgångna 142 plantorna befinna sig nu 128

under öfvervintring; alltså ha här endast 14 stycken eller 9,9 ^^ af hela det

ifrågavarande plantmaterialet utgått. För försöksgranarna i, 4 och 5 visar

det sig, att af de ur »isolerade» frön framgångna plantorna ett större

procenttal under sommaren gått ut än af de plantor, som framgått ur

»icke isolerade» frön. Det skulle alltså vilja synas, som om de ur »iso-

lerade» frön framgångna plantorna i allmänhet varit svagare än de, som
framgått ur »icke isolerade» frön. De nu öfvervintrande plantorna sy-

nas emellertid alla ungefär lika kraftigt utvecklade, vare sig de här-

stamma ur »isolerade» eller »icke isolerade» frön. I allmänhet ha de

under sommarens lopp utbildat ett några mm. till en cm. långt skott

ofvan hjärtbladen.

I och med den inträdda groningen af frön från själfpollinerade, un-

der blomningen för undvikande af korspollinering vederbörligen isolerade

grankottar, är alltså frågan om granens själff"ertilitet besvarad jakande.

Granen har vid försök visat sig vara en själffertil växt, och de ur för-

söken framgångna granplantorna torde i framtiden, rätt vårdade och

studerade, såsom ett till sitt ursprung noga kändt undersökningsmate-

rial bidraga till lösandet af de äfven för praktikens skogsbruk så be-

tydelsefulla frågorna angående de olika egenskapernas ärftlighet hos

skogsträden.



MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFORSOKSANSTALT.

Om betydelsen af fröets hemort och moder=

trädets ålder vid tallkultur.

Af Gunnar Schotte.

Erfarenheten har sedan länge lärt de svenska skogsmännen, att

utländskt tallfrö från sydländsk hemort i allmänhet ej är användbart

för skogsodlingar i vårt nordliga land. Sverige har också, isynnerhet

genom bestämmelser under innevarande år. sökt att fullständigt skydda

sig mot införsel af utländskt tallfrö. Genom Kungl. Maj:ts förordning

den 4 april igio har, som bekant, påbjudits färgning af barrträdsfrö,

som införes frän annat land, och vid senaste riksdag höjdes tullen på

tallfrö till 6 kr. pr kg., hvarjämte äfven tallkott belades med tull efter

6 kr. per kg.

Xumera behöfver sålunda ej utländskt tallfrö blifva oafsiktligt an-

vändt i de svenska skogarna. Men när tallen inom vårt långsträckta

land växer under så olika klimatiska förhållanden, är säkerligen ej

frö från en del af landet användbart i hvilken annan trakt som helst.

Sålunda torde ej sydsvenskt eller t. o. m. mellansvenskt tallfrö kunna

gå till i stora delar af Norrland; dock är ännu ej utrönt, huru långt

en förflyttning af frö från söder till norr eller frän en lägre till en högre

belägen trakt inom vårt land kan ske. För att söka lösa denna för

norrlandsskogarnas för^mgring så viktiga fråga, har skogsförsöksanstalten

från och med år 1909 upptagit på sitt program försöksodlingar i stor

skala i Norrland med tallfrö från olika delar af landet. Hittills har

endast nödigt plantmaterial hunnit uppdragas, hvilket nästkommande

vår skall utplanteras å ett flertal ställen därstädes.

Skogsförsöksanstalten har dock redan tidigare i förening med andra

undersökningar i förbigående ägnat sin uppmärksamhet åt proveniens-

frågan. Sålunda har i samband med en utredning^ om den frömängd,

som bör användas vid rutsådd, utsatts frö från olika delar af landet.

Dessa sådder hafva reviderats ett flertal gånger, och resultatet af de

olika plantornas tillväxt torde väl framdeles komma att publiceras i för-

söksanstaltens meddelanden. Slutligen har det tallfrö, som vintern 1903

^ Alex. Maass. Frömängden vid utsådd af tall- och granfrö. Medd. fr. Statens Skogs-

försöksanstalt 1907.
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— 1904 insamlades från olika delar af landet för utrönande af fröets

beskaffenhet och grobarhet \ blifvit utsådt i plantskolorna å Ollestads

kronopark i Västergötland. De i-åriga plantornas utveckling har förut

omtalats i sist citerade uppsats, sid. 198. Såsom 2-åriga utsattes plan-

torna sedermera våren 1906 af dåvarande assistenten vid skogsförsöks-

anstalten, jägmästare G. E. SVENSSON. Som planteringsfält valdes

det enda tillgängliga hygge, som då fanns ä Ollestads kronopark, på

den s. k. Österskogen, cirka 2—3 km. sydost om Ollestads gård. För-

söksytan är belägen på syd- och västsluttningarna af en bergbunden

höjd strax väster om Sämsjön. Tyvärr är marken inom densamma

mycket växlande, hvarför försöksytans afdelningar förlagts i en båge

rundt bergplatån. Väster om ytan och i dess västra kant är marken

kärraktig. Jordmånen utgöres af mjäla. Öfverst hafva vi sålunda ett

5— 7 cm. mäktigt torfaktigt humuslager, sedan hvitsand 2—4 cm., hvar-

efter följer fin rödsand. Nederst i västra delen af ytan är torflagret

mäktigare, ända till 14 cm.; blysandslagret är här tjockare och någon

ringa ortstensbildning är märkbar. Marken är ännu täckt af den van-

liga hyggesvegetationen, med en del mossor, något ris samt strödda

gräs och örter, bland hvilka fläckvis ingå hallon (Rubus idoeus), örn-

bräken {Pteris aquilina), Epilobium angiistifolhwt, Cornus suecica m. fl.

Försöksytan är uppdelad i 35 skilda afdelningar om ungefär i ar, och

i hvarje parcell ha upphackats 36—42 gropar. 1 hvarje grop utsattes i

allmänhet tvenne tallplantor. — De olika afdelningarna äro på grund af

markens beskaffenhet och växlande exposition ej alla sinsemellan jäm-

förbara. Däremot äro många af dessa fält fullt jämförliga. I allmänhet

ha sådana plantor, som ansetts erbjuda största intresset vid en jämförelse,

utplanterats på de mest likformiga afdelningarna. Plantornas höjd har

uppmätts vid slutet af vegetationsperioderna 1909 och 1910. Resultatet

af dessa revisioner hafva sammanställts i efterföljande tabeller å sidorna

416*—417*-
Alla däri återgifna mått kunna likväl ej direkt jämföras på grund

af markens stora växlingar i^^om försöksytan, hvarigenom värdet af re-

sultaten minskats. Jag har emellertid ansett mig redan nu böra publi-

cera desamma, då den hittills utkomna htteraturen endast innehållit helt

få, på odlingsförsök grundade studier öfver tallens proveniensfråga. I

förväntan på resultat af de i större skala och med bättre material igång-

satta proveniensförsöken i Norrland, kan nämigen tallplanteringarna vid

Ollestad erbjuda något af intresse. Detta isynnerhet som tallens pro-

veniensfräga upptagits till undersökning i större eller mindre omfattning

1 GUNNAR SCHOTTE. Tallkottens och tallfröets beskaffenhet skördeåret 1903— 1904.

Medd. fr. Statens Skogsförsöksanstalt h. 2, Skogsvårdsf. tidskr. 1905.
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af alla de europeiska skogsförsöksanstalterna, men något bidrag till

frågan förut ej kunnat lämnas från Sverige, fränsedt de ofvannämnda

undersökningarna af i- och 2-åriga plantor.

Granska vi närmare de i tabellen återgifna talen, finna vi, att

tallplantorna från Norrland af fPinus silvestris f. lapponica) i allmänhet

och i stort sedt växt svagare än de frän södra Sverige. Vid 4 års

ålder hade sålunda ingen norrländsk tallplanta nått öfver 65 cm., medan

plantor från sydHgare hemort uppnådde ända till 72 cm. De 5 år gamla

plantorna uppvisa maximital af respektive 100 cm. och 117 cm. Vid 6

år äro nu de högsta plantorna från Norrland 132 cm., men från Syd-

sverige 156 cm.

Medelhöjderna hos de 3 bästa afdelningarna med norrländsk tall äro

30, 35 och 37 cm hos 4 års gamla plantor

58, 64 » 66 » , 5 »

80, 85 » 89 » » 6 » »

Tallplantor med hemort i mellersta delarna af Götaland uppvisa

däremot följande högsta medelhöjder af

36, 37, 38 cm. (från Sunnerbo t. o. m. 42 cm.) vid 4 års ålder

67, 69, 72 » ( » d:o » 73 >
'

» 5 '^ »

95, 97, loi » » 6 » :>

När endast en, och då den största plantan, från hvarje grop —
eller hvad som i tabellen kallats »härskande» plantor — medtages, blir

medeltalet 5— 10 cm. större.

Af dessa sammanställningar synes, att skillnaden i utvecklingen af

norrländska och sydländska plantor blifvit större de två senaste åren

än förut. — Men vi se också af tabellen, att det fmnes afdelningar med

sydsvenska tallar, som ej äro högre eller obetydligt högre än sina norr-

ländska kamrater. Detta gäller särskildt tallplantorna från Slättbyggds

och Kinda revir, men får i hufvudsak tillskrifvas beskaffenheten af

marken.

I en särskild afdelning i tabellen är årsskottens längd uträknad för

åren 1909 och 19 10. Vi finna häraf, att norrlandstallen har något

kortare skott än plantorna från sydligare hemort. Men vi se också, att

1910 års skott öfverallt är afsevärdt, i medeltal 3—10 cm. kortare än

1909 års skott, ehuru egentligen de 6-åriga plantorna borde under nor-

mala förhållanden ha längre skott än de 5-åriga. Kulmen för årsskottens

tillväxtökning inträffar nämligen åtskilliga år senare. Som Hesselman

tidigare visat, är skottens längd beroende på väderlekens beskaffenhet

under föregående vegetationsperiod. Väderleken var emellertid mycket

^ Henrik Hesselman. Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarna 1900— 1903:

Medd. fr. Statens Skogsförsöksanstalt — h. i. Skogsvårdsf. tidskr. 1904.
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Sammandrag utvisande

Zusammenstellung: iiber dle
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tallplantornas utveckling.

Entwicklung der Kiefernpflanzen.

1
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Ogynnsam under är 1909 (jämför sid. 73 i denna årgång), hvilket för-

klarar innevarande års ovanligt korta årsskott.

I tabellen i äro de olika parcellerna med frö från samma trakt

eller breddgrad ordnade efter moderträdens ålder. Dessa försöks-

grupper om vanligen 3 och 3 parceller hafva sinsemellan likformig

mark, undantagandes de afdelningar, hvilkas frö härstamma från Fin-

spångs revir. De kunna därför sinsemellan jämföras. Vi se då, att

tabellen ej ger något bestämdt utslag till förmån för vare sig yngre

eller äldre fröträd. Dock synas de äldsta fröträden på ett par undan-

tag när (de 125— 150-åriga moderträden från Forssa i Hälsingland och

de 120— 150-åriga från Tjusts revir) ha gifvit upphof till de svagaste plan-

torna. I några fall äro de kraftigaste plantorna uppkomna efter de

yngsta moderträden, såsom efter 40-åriga träd från Fors i Jämtland

(alla plantor å denna afdelning äro synnerligt kraftiga), de 6o-åriga från

Kårböle i Hälsingland, de 25—30-åriga från Kinda revir. I andra fall

ha de medelålders träden lämnat de största plantorna. I intetdera fallet

är dock tillväxtskillnaden synnerligen stor. Likväl synes som om tviflet

på lämpligheten af yngre fröträd ej skulle vara berättigadt.

Af tabellen se vi slutligen, att frönas vikt och volym, som syntes

inverka på de ett-åriga plantornas utveckling, ej längre på något sätt

gör sig gällande. Detta öfverensstämmer äfven med hvad ClESLAR och

Engler^ påvisat beträffande granen.

Öfvergå vi sedan att granska öfriga egenskaper hos tallplantorna

från olika hemort, finna vi större skillnader mellan de olika afdelningarna.

A sidorna 420*—421* äro afbildade medelträden från några af de

parceller, som utlagts på någorlunda liknande mark. Redan på plantornas

allmänna habitus förmärkes här skillnad. Denna är dock ej så skarpt

framträdande, att man t. ex. vid betraktandet af en tall af exempelvis

norrländsk härkomst skulle säkert känna igen den vanliga typen för den

s. k. lapplandstallen. Men vid en jämförelse med de mera sydländska

släktingarna finner man likväl en tydlig skillnad. Fig. i och 2 visa

tvenne tallar af frö från Jämtland. Fig. i är en god norrlandstyp, under

det att fig. 2. har ganska långa barr för att vara från dessa trakter,

men dylika barr utmärka flertalet plantor å afdelningen. Fig. 3 och 4

äro från Hälsingland. Plantorna äro fågreniga och kortbarriga, särskildt

ä fig 3 ; att densamma är något krokig, är en ren tillfällighet. A fig. 5

^ Adolf Cieslar: Uber die Erblichkeit des Zuwachsvermögens bei den Waldbäumen.

Centralbl. f. d. gesammte Forstwesen 1895.

^ Arnold Engler: Eienfluss der Proveninnz des samens auf die Eigenschaften der

forstlichen Holzgewächse. Mitteil. der schweizerischen Centralanstalt fiir das forstliche Ver-

suchswesen. VIII Bd. 2. Heft. Ziirich 1905. —
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och 6 se vi två kraftiga plantor med långa barr från Tivedens revir i

Västergötland. Plantan å fig. 5 är spensligare tillföljd af sidotryck från

annan planta i samma grop. Fig. 7 visar en långbarrig, yfvig, men
något kortväxt planta från Slättbygds revir i Västergötland. A fig. 8

finna vi slutligen en kraftig planta från Sunnerbo (Småland), uppdragen

af frö från en s. k. rytall.

De norrländska tallarna hafva afsevärdt kortare grenar och se här-

igenom glesare och spensligare ut. Vidare äro barren i stort sedt kor-

tare, men bredare å dessa tallar. Barrlängden varierar dock rätt afse-

värdt. På samma medelplantor, som återgifvas å fig, i— 8. hafva dels

sista kvisthvarfvets grenar uppmätts, dels barren å årsskottets midt. Me-

deltal af dessa mätningar hafva införts i nedanstående tabell.

Afdelning

Abteilung

Revir

Revier

Sista års- ^ledel lång-

skottets den i öfver-

längd

Länge des
letzten

Jahres-
triebes

cm.

sta gren-

kransen
Mittlere
Länge irn

obersten
Astkranz

cm.

Barrens längd å årsskottet

Länge der Xadeln am
Jahrestrieb

Max

cm.

Min.

cm.

Medeltal

Mittel)

cm.

V I Ö. Jämtlands 21.5

IV
I

.. » 22

XIX Norra Hälsinglands... 22,5

XXI i » .'. ... 21

XXXIV Tivedens 30

XXXIII 27,3

XXIV : Slättbygds 24

III Sunnerbo ^o

12

14.7

14

17,7

20,1

15.5

3-7

4,8

5,8

8,2

6,3

6,4

5>7

3>'

3.4

2,8

4.3

6,1

3.6

5.3

3.5

4.2

3.'

4.8

7

5.3

5.9

5.3

Ä fig. 3 se vi, att några få barr sitta kvar pä tredje årsskottet.

I öfrigt ha i allmänhet barren i stor utsträckning fallit af äfven på det

tredje årsskottet i de norrländska afdelningarna. Men äfven i Norrland

fälla särskildt småplantorna oftare sina barr än hvad som annars sker

hos lapplandstallen. ÖRTEXBLAD ^ framhåller också, att barrens lifslängd

hos den norrländska tallen är underkastad stora växlingar (2, 8 ä 9 år).

Att de norrländska tallarna i motsats till de sydländska i mycket

ringa grad varit angripna af gråbarrsjukan är omtaladt i en föregående

uppsats om nämnda sjukdom af dr. T. Lagerberg.

Vidare visar sig barken på plantorna från Norrland vara något

ljusare och mera glänsande. Vid massverkan ute på fältet synes sär-

skildt barken på nedre delen af sista grenkransen lysa i gulrödt.

* Th. Örtknbl.\d: Om den högnordiska tallformen. Bihang till Kongl. Svenska

Vet. Akad. Handl. Bd. 13 afd. III. n:o ir. Stockholm 1888.



Ur Statens Skogsförsöksanstalts samlingar.

Fig. I— 8. 6-åriga tallplantor, uppdragna å Ollestads kronopark

6 jährige Kiefernpflanzen, aufgezogen bei Ollestad in Westergötland.

1 från Jämtland, Fors socken, 63= 5" 5 Från Västergötland, Tiveden 58° 40'

2 » » •» » > v 6 » » » » »



Foto T. Lagerberg.

Västergötland af frö från olika trakter af landet. Omkring
'/lo "*^- »torlek.

Die Samen sind von verschiedenen fiegenden -Schwedens. '/j, naturlicher Grösse.

3 Från Hälsingland, Kårböle. 6k 55" 7 Från Västergötland, Mamia
4 - > Ljusdal. 61- 50" S

Sko^nuirdsyoreningens Tidskrift tqio. Fackupf>satser.

Småland, Ljungby 56^ 50"
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Till sist må framhållas, att redan den i december i år de norrländ-

ska tallarna fått en gulaktig färg, särskildt voro barrspetsarna gulaktiga,

medan de sydländska ännu i allmänhet voro helt gröna. Färgskillnaden

var så stor, att det var mycket lätt att ur ett parti kvistar afgöra, hvilka

som voro af norrländsk härstamning. Engler ^ omförmäler frän sina

undersökningar i Schweiz, att därstädes uppdragna plantor från nord-

svensk eller högalpinsk hemort färgas starkare än t. ex. från sydfransk

samt att färgningen hos plantor från skandinavisk hemort tilltager med

nordligare breddgrad. När plantorna togos in i ett varmt rum, blefvo

de så småningom åter gröna.

Denna färgförändring har -af prof. ClESLAR äfven iakttagits vid

Mariabrunn, där särskildt de svenska tallarna om vintern antaga en

färg med anstrykning i gulgrönt, hvarvid de lätt på färgen kunde skiljas

från bredvidstående mellanungerska tallar.^

^Arnold Englek: Influence de la provenance des graines du Pin sylvestre. VI Con-

grhs de TUnion internationale des stations de recherches foresti^res. Bruxelles 1910.

- Se Gunnar Schottk: Om betydelsen af skogsfröets geografiska härstamning. Skogs-

vårdsf. Tidskr. 1904, sid. 202.
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SKOGSADMIMSTRATIONEN.

Beslut af allmännare intresse.

Reglering af de södra öfverjägmästardistriktens omfattning m. m.

GUSTAF etc. Vår ynnest etc. Pä därom af Eder i underdånig skrifvelse den 8
september 1910 gjord framställning hafva Vi funnit godt förordna, att från och med den
I januari 19 11 nedan nämnda öfverjägmästardistrikt och revir skola erhålla följande ändrade
omfattning, nämligen:

Sötfra distriktet: Hallands, Kristianstads, Malmöhus och Blekinge län samt af Kalmar
län hela Öland, Södra Möre och Norra Möre härad, Handbörds härad -— med undantag af

dels i Högsby socken belägna kronodomänerna Basebo och Granhult samt Granhults krono-
park, och dels i Fliseryds socken belägen del af Hammarsebo kronopark — samt Stranda
härad med undantag af Döderhults och Oskarshamns socknar;

Smalands distrikt: Kinds, As och Redvägs härad af Älfsborgs län, Jönköpings län,

Kronobergs län samt af Kalmar län Norra Tjusts, Södra Tjusts. Sevede, Tunaläns och Aspe-
lands härad, af Handbörds härad dels kronodomänerna Basebo och Granhult samt krono-
parken Granhult, allt i Högsby socken och dels i Fliseryds socken belägen del af Ham-
marsebo kronopark samt af Stranda härad Döderhults och Oskarshamns socknar;

Västra distriktet: Göteborgs och Bohus län, Älfsborgs län med undantag af Kinds, Ås
och Redvägs härad samt Skaraborgs län;

Ulricehamns revir: Kinds, Ås och Redvägs härad af Älfsborgs län;

Marks revir: Marks, Vedens och Bollebygds härad, af Gäsene härad Norunga, Ljurs,

Ornunga, Asklanda och Kvinnestads socknar, Kullings härad med undantag af Eggvena,
Fölene, Tarsleds, Herrljunga, Södra Härene, Tumbergs, Bråttensby Och Landa samt Rem-
mene socknar äfvensom den del af Algutstorps socken, som utgöres af kronoparken Stora
Svältan, allt i Älfsborgs län

;

Slättbygds revir: af Älfsborgs län Gäsene härad med undantag af Norunga, Ljurs,

Ornunga, Asklanda och Kvinnestads socknar, af Kullings härad Eggvena, Fölene, Tarsleds,
Herrljunga, Södra Härene, Tumbergs, Bråttensby och Landa samt Remmene socknar äfven-

som den del af Algutstorps socken, som utgöres af kronoparken Stora Svältan, af Skaraborgs
län Ase härad med undantag af den del däraf, som tillhör kronoparken Halle-Hunneberg,
Viste. Barne, Laske och Vilske härad. Kållands härad med undantag af Otterstads socken
med S:t Marie kapell samt Sunnersbergs, Strö, Gösslunda, Råda, Rackeby, Skalunda, Sone
och Örslösa socknar äfvensom Skånings härad med undantag af Skara, Skånings-Åsaka,
Härlunda, Händene, Sunnerby, Skallmeja, Marums, Vinköls och Västra Gerums socknar, samt

Kinne re-cir: af Skånings härad Skara. Skånings-Asaka, Härlunda, Händene, Sunnerby,
Skallmeja, Marums, Vinköls och Västra Gerums socknar, Valle, Kinne. Kinnefjärdings och
Gudhems härad samt af Kållands härad Ottersuds socken med S:t Mariae kapell samt Sun-
nersbergs. Strö, Gösslunda, Råda, Rackeby, Skalunda, Sone och Örslösa socknar, allt af

Skaraborgs län.

Härom har Ni att underrätta vederbörande. Stockholms slott den 11 november 191 o.

GUSTAF.
Oskar Nyländer.

Rätt för Domänstyrelsen att under år 1911 anställa e.xtra jägmästare
efter ett halft års praktisk verksamliet efter afgångsexamen från skogsin=
Stitutet. Genom beslut den 4 november 1910 har Kungl. Maj :t förordnat, att, utan hinder
af bestämmelsen i första punkten af 57 § i förnyade nådiga instruktionen för skogsstaten
af den 23 december 1909, den, som vid skogsinstitutet aflagt fullständig afgångsexamen och
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Fig. I. Exteriör af jägmästarebostad.

därefter under minst ett hälft år utöfvat praktisk verksamhet i skogsyrket samt därvid ådagalagt

flit och skicklighet, må kunna af domänstyrelsen under år 1911 på ansökan och efter veder-

börande öfverjägmästares hörande anställas såsom extra jägmästare inom visst distrikt.

Förslagsritningar till bostadshus för jägmästare. På anmodan af domän-
styrelsen har arkitekten Westman uppgjort förslag till Jägmästareboslälle. A vidstående fi-

gurer (i — 3) ätergifvas reproduktioner af ritningarna rörande exteriör samt planerna för de båda
våningarna. —

Tjänster och förordnanden.

iber lar unaer tider 7.rKungl. Domänstyrelsen. Generaldirektören Fret

^/jo företagit inspektionsresa i Värmland.
Byråchefen Hermelin har åtnjutit tjänstledighet för sjukdom ^^n

—
'7ii ^^^ semester

^7ii
—

'^Vii- Notarien Rasch har under tiden varit t. f. byråchef och amanuensen Wigelius

1. f. notarie.

Till extra ordmarie tjänsteman hos Kungl. Styrelsen har antagits e. jägmästaren Olof
Löfvén.



SKOGSADMINISTRATIONRN. 425*

¥ig. 2. rian af bouenvåningen.

Frostvikens revir. Såsom sökande lill nyinrättade jägmästartjänsten i Froslvikciis

revir hade vid ansökningstidens utgång den 31 oktober anmält sig följande extra jägmästare:

dikningsledareii i Skellefteå distrikt Gustaf Jakob Sandberg,

biträdande jägmästaren i N:a Jämtlands revir Ivar Hakon Forssbeck,

assistenten i Österdalarnas revir Carl Eenedikt Phragmén,
skogstaxatorn i Östra distriktet Anton Elis Gabriel Lundman,

» i Skellefteå distrikt Per Ferdinand Lindberg,

t^ f. jägmästaren i Öfre Byske revir Oswald G. Engströmer.

A underdånigt förslag till tjänstens besättande har Domänstyrelsen uppfört de tre först-

nämnda i nu nämnd ordning med förord för den i första rummet uppförde Sandberg.

Are revir. Såsom sökande till nyinrättade jägmästartjänsten i Are revir hade vid

ansökningstidens utgång den 31 oktober anmält sig följande sökande:

jägmästaren i Pärlälfvens revir Nils Kristian Berlin,

biträdande jägmästaren i N:a Jämtlands revir Ivar Hakon Forssbeck,

assistenten i Österdalarnas revir Carl Benedikt Phragmén,
dikningsledaren i Skellefteå distrikt Gustaf Jakob Sandberg,
jägmästaren Carl Axel Engelbrecht von Strokirch,

skogstaxatorn i Östra distriktet Anton Elis Gabriel Lundman,
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dikningsledaren i Gäfle-Dala distrikt Hjalmar Sylvén,

skogstaxatorn i Skellefteå distrikt Per Ferdinand Lindberg,

» i Mellersta Norrlands distrikt Gustaf Einar Gran och

skogsingeniören Nils Karl Johan af Zellén.

Därjämte hade jägmästaren i Piteå revir Ernst Herbert Ouchterlony genom telegram

till domänstyrelsen före ansökningstidens utgång anmält sig såsom sökande, hvarefter han
den 2 november inkommit med skriftliga ansökningshandlingar.

Domänstyrelsen, som icke till pröfning upptagit Ouchterlonys ansökan, har å under-

dånigt förslag till tjänstens besättande uppfört de trenne förstnämnda i nu nämnd ordning

med förord för den i första rummet uppförde Berlin.

Hede revir. Såsom sökande till nyinrättade jägmästartjänstcn i Hede revir hade vid

ansökningstidens utgång den 3 1 oktober anmält sig följande extra jägmästare

:

biträdande jägmästaren i Härjedalens revir Sven Wiking Wendt,
assistenten i Österdalarnas revir Carl Benedikt Phragmén,

skogsingeniören Nils Karl Johan af Zellén,

t. f. jägmästaren Oswald Gustaf Engströmer,

assistenten i Jörns revir Gunnar Ernst Elfvik.

Till tjänstens besättande har domänstyrelsen å underdånigt förslag uppfört de trenne

förstnämnda med förord för Wendt.
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QullbergS revir. Såsom sökande till nyinrättade jägmästarljänsten i Gullbergs revir

hade vid ansökningstidens utgång den 31 oktober anmält sig:

biträdande jägmästaren i Blekinge-Ahus revir John Lindner,

i Finspångs » G. E. Gran,
» « i N:a Jämdands > Ivar Forssbeck,

> i Karlstads » Erik Danielsson,

underläraren vid Ombergs skogsskola Johan Dahlgren,

» > Klotens » Nils Klein,

assistenten i Bohus revir Erik Angeldorff,

» i Österdalarnas revir Carl Phragmén,
skogstaxatorn i Östra distriktet Elis Lundman,

» i Bergslags distrikt Oscar Kallberg,

skogsingenjören Nils af Zellén,

e. jägmästaren Carl von Strokirch,

^ Hugo Wolft",

» Conrad Stjernspetz.

A underdånigt förslag till tjänstens besättande har domänslyrelsen uppfört Stjernspetz,

Dahlgren och Forssbeck i nu nämnd ordning med förord för Stjernspetz.

Aspelands revir. Såsom sökande till nyinrättade jägmästarljänsten i Aspelands re-

vir hade vid ansökningstidens utgång den 31 oktober anmält sig:

biträdande jägmästaren i Finspångs revir G. E. Gran,
» « i N:a Jämtlands revir IvarForssbeck
» » i Karlstads revir Erik Danielsson,

underläraren vid Klotens skogsskola Nils Klem,
skogstaxatorn i Smålands distrikt Arvid Liedholm,

» i Bergslagsdistriktet Oscar Kollberg,

> i Östra distriktet Elis Lundman,
föreståndaren för Grönsinka skogsskola Ernst C:son Haller,

assistenten i Österdalarnas revir Carl Phragmén,
» i Bohus » Erik Angeldorff,

e. jägmästaren Carl von Strokirch,

» Hugo Wolff samt
skogsingenjören Nils af Zellén.

A underdånigt förslag till tjänstens besättande har domänstyrelsen uppfört C: son Haller,

Forssbeck och Angeldorff i nu nämnd ordning med förord för Haller.

Slättbygds revir. Såsom sökande till lediga jägmästartjänsten i Slättbygds revir

hade vid ansökningstidens utgång den 2 november anmält sig:

föreståndaren för Grönsinka skogsskola Ernst C:son Haller,

biträdande jägmästaren i Blekinge-Ahus revir John Lindner,
» » i Karlstads » Erik Danielsson,

skogsingenjören Nils af Zellén,

assistenten i Bohus revir Erik Angeldorff,

underläraren vid Klotens skogsskola Nils Klein,

e. jägmästaren Carl von Strokirch,

j> Hugo Wolff.

A underdånigt förslag till tjänstens återbesättande har domänstyrelsen uppfört Wolff,

Angeldorff och Lindner i nu nämnd ordning med förord för Wolft".

Finspångs revir. Såsom sökande till lediga jägmästartjänsten i Finspångs revir

hade vid ansökningstidens utgång den 2 november anmält sig:

biträdande jägmästaren i Blekinge-Ahus revir John Lindner,
•> » i Finspångs » G. E. Gran,
» » i N:a Jämdands » Ivar Forssbeck,

» -> i Karlstads 1 Erik Danielsson,

jägmästaren i Alfdals revir Olof Pettersson,

föreståndaren för Grönsinka skogsskola Ernst C:son Haller,

skogstaxatorn i Östra distriktet Elis Lundman,
underläraren vid Klotens skogsskola Nils Klein,

assistenten i Bohus revir Erik Angeldorff,
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e. jäginiislaren Carl von Strokirch,

» Hugo Wolff,

» Conrad Stjernspetz,

» David Hultmark.

A underdånigt förslag till tjänstens återbesättande har domänstyrelsen uppfört Tettcrsson,

Forssbeck, Angeldorff i nu nämnd ordning med förord för Pettersson.

Osterdalarnas revir. Såsom sökande till lediga jägmästartjänsten i Österdalarnas

revir hade vid ansökningstidens utgång den 21 november anmält sig:

jägmästaren i Jockmocks revir Per Otto Vesterlund,

biträdande jägmästaren i N:a Jämtlands revir Ivar Forssbeck,

» » i Klotens » Denis af Wahlberg,
» » i Blekinge-Ahus » John Lindner,

assistenten i Bohus revir Erik Angeldorff,

» i Österdalarnas revir Carl Phragmén,
skogsingenjören Tell Grenander,

sjvogstaxatorn i Bergslagsdistriktet Oscar Kollberg.

A underdånigt förslag till tjänstens återbesättande har domänstyrelsen uppfört Vester-

lund, Forssbeck och Phragmén i nu nämnd ordning med förord för \'esterlund.

Tjänstledighet har beviljats:

Jägmästaren i Köpings revir (J. Willner för enskilda angelägenheter ^"/j^
—

'^Vii-

Assistenten hos öfverjägmästaren i Bergslagsdistriktet Tage Aae för enskilda angelägen-

heter ^^/^j— ^^1x2
"^s*i förordnande för e. jägm. O. H. Lundborg.

Assistenten i Hernösands och Medelpads revir Ragnar Lindahl på grund af genom
läkarbetyg styrkt sjukdom ytterligare tjänsdedighet under tiden Vu

—
^Vii "^^^ förordnande

för e. jägm. Birger Pettersson.

Sedan Kungl. Maj:t uppdragit åt jägmästaren i Tärendö revir Eric von Sydow att in-

hämta noggrann kännedom om renskötseln och därmed sammanhängande frågor såväl i Sve-

rige som ock i Finland och Norge, har Kungl. Maj:t för fullgörande af detta uppdrag be-

viljat von Sydow tjänstledighet
'/lo
—

^Vi2 ^^"^^ förordnat assistenten i Tärendö och Kalix

revir Folke Gunterberg att uppehålla von Sydows jägmästartjänst.

Jägmästaren i Västerdalarnas revir C. Öjermark för enskilda angelägenheter ^-/ii
— "Vii

med förordnande för e. jägm. Sven Boberg.

e. Jägmästaren Erik Helmers på grund af genom läkarbetyg styrkt sjukdom under sex

månader räknadt från och med den 27 oktober.

Jägmästaren i Ombergs revir och föreståndaren för Ombergs skogsskola G. G. Tim-

berg för enskilda angelägenheter -'/j„
—
^Vn ni^d förordnande för underläraren vid nämnda

skogsskola e. jägm. Johan Dahlgren, hvars tjänst bestrides af e. jägm. Gunno Kinman.

Öfverjägmästaren i Bergslagsdistriktet Uno Wallmo för enskilda angelägenheter under

tiden 14— 16 och 21— 25 november med förordnande för jägmästaren i Enköpings revir

J. H. Blombergsson, hvars tjänst under nämnda tid bestrides af extra jägmästaren Ragnar

Lybeck.
Underläraren vid Ombergs skogsskola, e. jägm. Johan Dahlgren för enskilda ange-

lägenheter *7ii
— 'V12 '"^'^^ förordnande för e. jägm. Gunno Kinman.

Ombergs skogsskola. Jägmästaren i Ombergs revir har af Kungl. Maj:t förord-

nats att tills vidare uppehålla föreständarbefattningen vid Ombergs skogsskola.

Till dikningsledare inom Umeå distrikt har förordnats e. jägm. John Wallmark frän

och med den i november.

Till aflönade assistenter hafva förordnats:

e. jägm. John Schenström inom skyddskogsområdet i Jämtlands län Via
—

'^Via-

» Hugo Wolff inom ()sterdalarnas revir '--/m
och t. v.,

» E. V. Holm inom Fredrika revir Vu'
—

'"/12'

» Hjalmar Hägg inom Degerfors revir '/u
—

"A-.'-

Till extra jägmästare har förordnats utexaminerade skogseleven August Waldemar

Samuelsson inom Bergslagsdistriktet.
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INNEHALL.

Sid.

Stockholms läns landstingsområde
. i

L'ppsala > > Q

Södermanlands läns » 2^

Östergötlands » . ^5-

Jönköpings » s ^-

Kronobergs » » 65

Kalmar läns norra

Hallands

75
Kalmar » södra > S5

Gottlands 3 » g-

Blekinge » > 107

Kristianstads läns » m
Malmöhus > » 123

129

Göteborgs o. Bohus läns » 145

Älfsborgs läns » 161

Skaraborgs » > 175

Värmlands » » 1S5

Örebro » » 213

Västmanlands > » 221

Kopparbergs > » 231

Gätleborgs > » 259

Västeinorrlands läns » 285

Jämtlands > » 305

Sammandrag 327





Skogsvårdsstyrelsens inom Stockholms läns landstings-

område berättelse för år 1909.

Jämlikt § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående skogsvårds-

styrelser den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Stockholms läns

landstingsområde härmed afgifva berättelse för år 1909.

Skogsvårdsstyrelsen utgjordes under året af följande ledamöter: SÅ-oo^sränfsst^-

af Kungl. Maj:t utsedd, ledamoten af riksdagens första kammare, mansättning,

f. d. landshöfdingen m. m. Th. Odelberg, ordförande; af landstinget gods- ^""""'"*'''*''^'^"

ägaren m. m., C. A. V. Tottie; och af hushållningssällskapets förvalt-

ningsutskott, ledamoten af riksdagens första kammare, bruksdisponenten

m. m., friherre C. J. Beck-Friis.

Suppleanter: godsägaren, ingenjören J. Scharp och ledamoten af

riksdagens andra kammare, godsägaren m. m., E. Åkerlund. Som läns-

jägmästare, sekreterare och kassaförvaltare har e. jägmästaren C. Ad.

Öhrström tjänstgjort.

Länet är indeladt i tre distrikt, norra, mellersta och södra, och i

hvarje distrikt tjänstgör en länsskogvaktare.

Under kulturtiden hafva särskilda plantörer varit anställda.

Skogsvårdsstyrelsen har under berättelseåret haft fyra samman-

träden.

Skogsvårdskommittéernas antal utgör 91 och hafva en del af dessa

kommittéer insändt berättelser öfver tillståndet i socknen och därstädes

under året utförda afverkningar. Kommittéerna hafva dessutom efter

från styrelsen utgångna cirkulärskrifvelser inkommit med uppgifter i och

för anordnandet af planteringsdagar vid folkskolorna, utdelat folkskrif-

ter m. m.

Vid Färentuna, Sotholms och Frösåkers norra hushållningsgillens -'^''-?'^''"'^''/^'^

föreläsningskurser för mindre jordbrukare hafva föredrag i skogsvård kunskap i

hållits. skogsskötsel.

Därjämte hafva föredrag anordnats inom Osmo, Sorunda och Grö-

dinge socknar.

För spridande af kunskap i skogsvård hafva utdelats skogsvårds-

föreningens folkskrifter, jägmästare C. A. HoUgrens skogsodlingskatekes

samt ungdomens planteringsbok af F. A. Wingborg.

Skoi;s7i&rdsforeningens Tidskri/t igio. Bilaga i I



Skogsod/iiiff,

2 SKOGSVÅRDSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER 1909.

Vid 116 folkskolor hafva planteringsdagar varit införda och hafva

skolbarnen genom styrelsens plantörer erhållit såväl praktisk som teo-

retisk undervisning.

Den första och sista helgfria dagen i hvarje månad kl. lo f m. till

2 e. m. samt dessutom hvarje förrättningsfri dag har länsjägmästaren

varit att träffa och hafva ett stort antal såväl länsbor som skogsköpare

infunnit sig för erhållande af önskade råd och upplysningar i skogs-

frågor. — Vid sina resor hafva såväl styrelsens tjänstemän som tillsynings-

män sökt väcka resp. skogsägares intresse för en rationell skogsvård.

Liksom under de föregående åren har skogsfrö tillhandahållits större

skogsägare till halfva inköpspriset för parti af högst 50 kgm; till inne-

hafvare af egendom med en skogsareal ej öfverstigande 100 hektar har,

där omständigheterna sådant föranledt, skogsfrö utdelats gratis. Skogs-

plantor hafva lämnats till såväl större som mindre skogsägare kostnads-

fritt för högst 25,000, därefter mot ersättning samt biträde af plantor

kostnadsfritt under högst 6 dagar. Under styrelsens ledning skogsodla-

des under året 497,57 hektar vid 1 16 olika egendomar, därvid utsåddes

312,4 kg. tallfrö, 108,09 kgr. granfrö samt utplanterades 139,950 tall-

plantor, 112,215 granplantor, 2,985 lärkträdsplantor, 23,850 björkplantor

samt 762 diverse plantor såsom ek, bok, utländska granar och bergtall.

Vid skogsodlingsarbetena, som, förutom af de tre länsskogvaktarne,

stått under ledning af 31 plantörer, hafva användts 963 mans- och 488

hjondagsverken, hvarjämte skolbarn utfört 4,501 dagsverken.

Till 52 egendomar, där skogsodlingsarbetena ledts af resp. egen-

domars skogvaktare hafva utlämnats 578,5 kgr. tallfrö, 324 kgr. granfrö,

5,5 kgr. lärkträdsfrö samt 163,300 tallplantor, 200,000 granplantor, 1,100

lärkträdsplantor, 5,600 björkplantor samt 650 diverse plantor af ek, bok,

bergtall m. m.

Arealen af dessa sistnämnda skogsodlingar beräknas till cirka 990

hektar.

Genom skogsvårdsstyrelsen hafva sålunda under året sammanlagdt

utlämnats 890,9 kgr. tallfrö, 432,09 kgr. granfrö och 5,5 kgr. lärkträdsfrö

samt utplanterats 650,412 plantor med en skogsodlad areal af 1,487

hektar.

Fördelning af årets skogsodlingar inom länets olika härad.

Härad Och skeppslag. Frö kg. Plantor.

Frösåkers 241,45 97,215
Närdinghundra 169,50 28,000

Väddö och Häfverö skeppslag 121,04 26,500

Transport 531,99 i5i»7i5
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Härad och skeppslag. Frö kg. Plantor.

Transport 531,99 151,715

Bro och Vätö skeppslag 10,50 20,500

Lyhundra 32,20 9.655
Frötuna och Länna skeppslag 64,70 4,025
Sjuhundra 29,00 43,000
Åkers skeppslag 50,80 12,500
Vallentuna 26,75 10,665

Långhundra i6,oo 4,500
Semminghundra 73, 50 50,457
Erlinghundra 30,00 25,325
Sollentuna 33. 00 19,240
Färentuna 28,00 38,100
Danderyds skeppslag 19,00 7,400
Värmdö skeppslag 49,70 30,000
Sotholms 104,50 72,920
Svartlösa 56,60 76,950
Öknebo 172,25 73,460

Summa 1,328,49 650,412

I skogsvårdsstyrelsens tre plantskolor hafva utsatts 13 kg. tallfrö,

15.4 ^g- granfrö och 2 kg. lärkträdsfrö samt omskolats 127,000 tallplan-

tor, 137,600 granplantor, 25,600 björk.

Af oomskolade plantor funnos vid årets slut 465,000 tallplantor

och 340,000 granplantor.

Under berättelseåret hafva från 45 egendomar inkommit ansökningar Biträde vid

om sakkunnigt biträde för afverkningens planläggning och utförande,

gallringar, fröträds utsättande m. m.

Vid 24 egendomar hafva genom skogsvårdsstyrelsens försorg utsatts

14,719 fröträd å c:a 400 hektar till afverkning afsedd mark. Tillgång

att kvarlämna flere till fröträd lämpliga träd har saknats.

49 afverkningar i strid mot lagen angående vård af enskildes skogar 4Ä''''''^'"'''^''''

1 r , o ,..,,,,.. ,

'' ^trid mot
hatva under aret kommit till stjTelsens kannedom, gällande skogs-

Af dessa hafva 10 ej föranledt annan åtgärd än skrifvelser från
"^'

skogsvårdsstyrelsen. .

För öfriga afverkningar hafva skogsodlingsförbindelser infordrats.

Vid fyra egendomar har dock undersökning enligt § 2 af skogslagen

måst hällas och vid en egendom har afverkningsförbud hos Konungens

Befallningshafvande måst utverkas.

Då öfverenskommelse enligt § 3 af skogslagen icke kunnat träffas

med slaktaren A. P. Eriksson, Finnby, Rimbo, för afverkning vid Ys rntl

Björkholmen i Skederids socken, uttog styrelsen stämning å honom till

Mellersta Roslags häradsrätt; vid andra rättegångstillfället begärde dock
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svaranden få ingå förlikning. Af de i igo8 års berättelse omnämnda
öfverklagade skogsmålen har Kungl. Maj:t fastställt hofrättens fällande

utslag mot häradsdomaren Aug. Eriksson i Krogsta för lagstridig afverk-

ning vid i mantal Husby n:o i— 5 i Långhundra härad.

De sju skogsmålen mot rådman Lundqvist i Östhammar voro vid

årets slut icke afgjorda hos Kungl. Maj:t.

Kungl. Maj:ts och rikets Svea hofrätt har fastställt häradsrättens

fällande utslag mot kronolänsman E. Granlund, Roslagsbro, rörande inbe-

talning af förskotterad undersökningskostnad, hvarjämte Granlund för-

pliktades ersätta skogsvårdsstyrelsen dess utgifter i hofrätten med 40

kronor jämte lösen af hofrättens dom.

styrc/sc-iis Till styrclseus förfogande under berättelseåret har funnits en summa
inansei.

^^ 44^772 kronor 99 öre, rörande hvars användning styrelsen får hänvisa

till den berättelsen bilagda kassaredogörelsen.

De niskilda Besiktning och undersökning har under året företagits å 323 hem-

ojn^länei 'tiil-'^^'^^
^^^^^ egendomars skogar med en sammanlagd areal af 40,547 hektar

siå>id och sköt- och gälla beträffande skogsbeståndens utseende och skogarnas skötsel i

hufvudsak de framställningar, som i föregående års berättelser gjorts.

A flera egendomar, som under de sista åren bytt ägare, pågå stora

afverkningar utan minsta hänsyn till skogens bestånd och efter skogens

uthuggning eller t. o. m. strax efter afverkningsrätts upplåtande å större

skogsområden salubjudes egendomen åter. Afverkning af skogen i kust-

landet och skärgården har nog snarare ökats än minskats, därvid dock

styrelsen så mycket som möjligt föranstaltat om stormkappors kvarläm-

nande m. fl. skyddsåtgärder.

Genom det upplysningsarbete, som utförts, och det understöd, som

skogsvårdsstyrelsen hittills kunnat lämna i form af skogsodlingsbidrag,

har intresset för skogsodling dock i betydlig grad stigit, hvilket framgår

af de sammanställningar öfver utsådt frö och utplanterade plantor, som

årligen blifvit uppgjorda.

Då den år 1905 skogsodlade arealen utgjorde 820 hektar upptages

nu den under år 1909 skogsodlade till 1,487 hektar. Det har dock

visat sig mycket svårt att få sedan gammalt kalafverkade områden skogs-

odlade, hvarför äfven styrelsen beslutat att, i betraktande af den stora

betydelse, som skogsbruket har inom länet och den stora areal af sedan

gammalt kala marker, som finnas, från och med kommande år, förutom

kostnadsfritt tillhandahållande af skogsfrö, plantor och plantörsbiträde,

äfven lämna bidrag till dagsverkskostnaden med högst hälften af den-

samma, dock mot förpliktelse att kulturfälten under erforderlig tid skyd-

das. Genom ett kraftigt ekonomiskt understöd borde man kunna räkna
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på att inom en ej alltför aflägsen framtid få dessa nu förvildade marker

åter skogbärande och en icke obetydlig areal af länets skogsmark åter-

vunnen för sitt ändamål.

Stockholm i april 191 o.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Theodor Odelberg.

C. Ad. Öhrström.



SKOGSVARDSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER 1909.

Undertecknade, som erhållit i uppdrag att granska skogsvårdsstyrel-

sens inom Stockholms läns landstingsområde redovisning för sin förvalt-

ning för år 1909, få, sedan detta uppdrag nu blifvit fullgjordt, härmed

afgifva följande

Revisionsberättelse.

Kassaredogörelsen utvisar:

Inkomster.

Behållning från är 1908 Kr. 11,892: 50
Räntor » 299: 67

Andel af skogsvårdsafgifter för år 1909 » 18,065: 37
Statsanslag 1 5,oqo: —
Från hushållningssällskapet » 1,000: —
Anslag af landstinget » i>5oo: —
Medel, influtna genom försäljning af skogsfrö och plantor ... » 6,220: 65

Inbetalda undersökningskostnader » 462: 16

Tilldömda ersättningar » 332: 64

Summa Kr. 44,772: 99

Utgifter.

Aflöningar Kr. 6,400: —
Hyresbidrag » 1,100: —
Reseersättningar » 3,019: 30
Arfvoden » 935: 84
Skogsodhng » 13,931: 40
Plantskolor » 1,956: 17

Åtgärder för spridande af kunskap om skogsodling » 1,685: 40
Öfriga förvaltningskostnader » 1,275: 23

Inleverering af medel till kungl. statskontoret » 1,776: 50

Behållning till år 1910 » 12,693: 15

Summa Kr. 44,772: 99

Af skogsvårdsstyrelsens berättelse, som finnes räkenskaperna bifogad,

framgår, att betydliga skogsodlingsarbeten företagits under det gångna

räkenskapsåret samt att en stor mängd skogsfrö och plantor blifvit till

skogsägare försålda.

Under det att år 1908 utgifterna för skogsodling endast utgjorde

kr. 3,139: 54 samt inkomsterna för skogsfrö och plantor 976: 88, stego

de år 1909 till resp. 13,931: 40 och 6,220: 65.
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Annu finnes dock stora områden kalmarker och svårigheten att fä

dem odlade har föranledt styrelsen att, då tillgångarna det medgifva,

vidtaga den välbetänkta åtgärden att från och med detta år, förutom

kostnadsfritt tillhandahållande af skogsfrö, plantor och plantörsbiträde,

äfven lämna bidrag till dagsverkskostnaden med högst hälften af den-

samma.

De alltjämt fortgående lagstridiga afverkningarna kräfva styrelsens

oaflåtliga uppmärksamhet och kraftiga ingripande.

Det är att hoppas, att det upplysningsarbete, som bedrifves, skall,

om ock småningom, lära folk inse nyttan och nödvändigheten af en ra-

tionell skogsskötsel.

Räkenskaperna voro iorda 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 för-

valtningen i öfrigt, få revisorerna tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet

för skogsvårdsstyrelsen för dess för\-altning under år 1909.

Stockholm den 8 juli 1910.

Aug. Pettersson.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

John Upmark. Reinhold Rudbeck.
At Kungl. Hushållningssällskapet Af Landstinget utsedd revisor,

utsedd revisor.





Skogsvårdsstyrelsens i Uppsala läns landstingsområde

berättelse för år 1909.

I enlighet med S v^ i Kungl. Mai:ts nådiga torordning angående skogs-

vårdsstyrelser får skogsvårdsst\-relsen i Uppsala läns landstingsområde

härmed vördsamt afgifva redovisning för sin förvaltning under år 1909

samt framställning angående de enskilda skogarnas inom landstingsom-

rådet tillstånd och skötsel.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Liksom föregående år har st}'relsens verksamhet gått ut på att be-

främja den enskilda skogshushållningen, dels genom utbredande af kun-

skap om skogens betydelse och rätta skötsel samt uppmuntra sträfvanden

till en bättre skogsvård, dels genom att beifra och om möjHgt äfven

förebygga öfverträdelser af skogslagen.

Besiktningar af skogar.

De sedan några år pågående besiktningarna af enskildas skogar

hafva fortgått efter samma grunder som föregående år. Respektive

skogsägare hafva i möjHgaste mån beredts tillfälle att närvara samt där-

vid ute i deras egna skogar lämnats råd och anvisningar om huru de

olika skogsbestånden rätteligen böra behandlas. Den sålunda meddelade

undervisningen synes äfven i åtskilHga fall hafva omsatts i praktisk ut-

öfning.

Föreläsningar och kurser.

Föreläsningar hafva af länsjägmästaren hållits dels i Bälinge k}'rk-

skola, dels i samband med af hushållningssällskapet anordnade landtbruks-

kurser i Björklinge och Skärplinge.

För att lämna länets folkskollärare och folkskollärarinnor tillfälle att

erhålla någon kännedom om skogens betj-delse och skötsel, särsldldt med
afseende fästadt på bestämmelserna i Kungl. Maj:ts cirkulär angående

planteringsdagar vid folkskolorna, anordnades i samband med sommarens

folkskolemöte för Uppland den 1 7 augusti en dags kurs i praktisk och
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teoretisk undervisning i skogsodling och därtill hörande ämnen. Omkring

ett 70-tal lärare och lärarinnor deltogo i undervisningen, och syntes in-

tresset för planteringsdagar vara mycket stort, hvarför det är att hoppas,

att dylika komma att anordnas i betydligt större omfattning än hvad

hittills varit fallet.

Äfven folkskoleseminariets i Uppsala elever hafva meddelats under-

visning i skogsodling under tvenne dagar, den 2—3 juni, hvarvid eleverna

fingo praktiskt utföra sådd och plantering samt åhöra några föreläsningar

i skogsämnen. Båda dessa kurser afhöllos vid skogsvårdsstyrelsens plant-

skola vid Skogshall, nära Uppsala.

Skogsodlingar.

Skogsvårdsstyrelsen har äfven sökt främja skogsodlingsintresset ge-

nom att fritt eller mot nedsatt pris utdela skogsfrö och plantor till mindre

skogsägare, äfvenså hafva större skogsägare lämnats tillfälle att erhålla

frö och plantor till inköps- eller produktionspris.

Som i föregående års berättelse framhållits, torde det dock vara

nödvändigt att på ett mer effektivt sätt understödja skogsodling, särskildt

då det gäller gamla kalmarker. Kostnaden för själfva arbetet blir näm-

ligen å åtskilliga ställen inom länet så hög, att det för den enskilde

skogsägaren kan synas vara för dyrbart att nedlägga alltför stora kost-

nader på ett arbete, som först i en ganska aflägsen framtid kan bära

frukt. Detta gäller särskildt om länets mellersta och södra delar, där

skogsmarken är mycket lerblandad, hvilket på flera sätt försvårar skogs-

odlingen. Emellertid har styrelsen till följd af sina små tillgångar, som

förut nämnts, endast kunnat lämna sådant understöd i form af skogs-

odlingsmaterial fritt eller till nedsatt pris, något som torde vara att räkna

som en obetydHghet i förhållande till de kostnader, som själfva arbetet

kräfver. Styrelsen vill emellertid hoppas, att de utredningar om möj-

ligheterna för en likformigare fördelning af skogsvårdsmedlen, som pågå,

måtte komma att gifva ett för Uppsala län gynnsamt resultat.

Utom de tvenne länsskogvaktarna hafva fem plantörer varit anställda

under våren för att leda skogsodlingsarbeten åt enskilda. Därvid har

skogsodling utförts å 76 ställen under sammanlagdt 114 dagar. Då
emellertid en del skogsägare, som årligen åtnjutit plantörsbiträde, numera

börjat ganska väl känna till huru arbetet skall utföras, hafva skogsod-

lingar äfven utförts på egen hand eller med blott någon tillsyn af plan-

törerna. Under år 1909 utlämnadt skogsodlingsmaterial framgår af föl-

jande tabell I.
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Härmed beräknas hafva inom länet skogsodlats en areal af omkring

640 hektar, men som en stor del häraf ingår i den areal, som enligt

längre fram lämnad uppgift har skogsodlats å större skogsegendomar,

1,322,39 hektar, beräknas, att inom länet genom skogsvårdsstyrelsens

försorg eller tillsyn hafva

planterats 45 har

besatts 286 »

Summa 331 har

En ej så ringa del af skogsodlingarna har utförts med hjälp af skol-

barnen. Idén att låta skolbarnen deltaga i detta arbete och därigenom

lägga en säker grund för deras intresse för skogen vinner alltmera an-

slutning, och det är att hoppas att de numera tillåtna trenne planterings-

dagarna inom kort komma att tagas i användning vid alla skolor, där

så är möjligt. Enligt de uppgifter, som lämnats af respektive skolråds-

ordförande, hafva under året af skolbarnen skogsodlats inom länet 6472
hektar. I detta arbete hafva deltagit 1,180 barn, tillhörande 61 skolor

och under sammanlagdt 77 planteringsdagar.

Biträde för afverkningars ordnande.

Glädjande nog har styrelsens biträde alltmera tagits i anspråk för

afverkningars ordnande. Under året har sålunda dylikt biträde lämnats

dels för utstämpling af träd, som ur skogsvårdssynpunkt böra afverkas

eller utstämpling för afverkning genom blädning, dels för utmärkande af

fröträd. Sistnämnda förrättningars antal har varit 46, och därvid hafva

utmärkts 34,578 st. fröträd å en areal af omkring 878 hektar.

Uppmuntran för klängning af skogsfrö.

Vid en resa besökte styrelsen en liten väl skött fröklängningsanstalt,

som under 15 år bedrifvits af herr J. Ahlström, Brunna. Som styrelsen

ansåg anläggningen vara ur skogsvårdssynpunkt beaktansvärd och väl

värd någon uppmuntran, gjorde styrelsen hos hushållningssällskapet hem-

ställan om tilldelande af lämplig belöning till herr Ahlström. Med an-

ledning häraf anslog hushållningssällskapet medel till inköp af en silfver-

skål samt uppdrog åt skogsvårdsstyrelsen att öfverlämna densamma till

herr Ahlström, hvilket uppdrag äfven fullgjorts.

Öfvervakande af skogslagens efterlefnad.

Vid afverkningar kvarlämnas numera i allmänhet fröträd och äfven

om dessas antal och beskaffenhet mången gång ej kunna anses fullt be-
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trygga skogens återväxt, torde man dock ej kunna säga, att återväxten

å sådana ställen blifvit uppenbarligen äfventyrad. A några afverkade

områden hafva dock röjning och skogsodling ansetts nödvändiga och har

i sådana fall säkerhet för dessa åtgärders vidtagande aftbrdrats afverkare

eller i några fall markägare. I 20 fall har sådan säkerhet erhållits un-

der året, hvaremot undersökning enligt 2 § skogslagen måst påkallas å

sex afverkningar. I samtliga dessa fall hafva synemännen ansett åter-

växten hafva blifvit uppenbarligen äfventyrad. Öfverenskommelser enligt

3 § hafva uppnåtts beträffande alla dessa afverkningar utom en, hvilket

mål för närvarande är under häradsrättens behandling.

Under året har Kungl. Maj:t stadfäst såväl häradsrättens som hof-

rättens dom i mål mellan skogsvårdsstyrelsen samt afverkare och mark-

ägare i Arby i Ramsta socken angående skogsodlingsskyldighet i Arby,

och härigenom hafva såväl afverkare som markägare blifvit ålagda att

företaga röjningar och skogsodling å ett område, som enligt markägarens

uppgift vore att hänföra till hagmark, men som vid undersökning såväl

enligt 2 § som af länsagronomen ansågs vara skogsmark.

Sammanträden.

Styrelsen har under året haft sex sammanträden. I sammanhang
med tvenne af dessa hafva resor företagits för att bese anmärknings-

värda afverkningar m. m. Sålunda besöktes den 9 juli Sätra i Uppsala-

Näs socken, Eka i Hagby socken, den förut omnämnda fröklängnings-

stugan vid Brunna samt afverkningar vid Brunna gård i Yänge socken

och å Skäggesta i Börje socken. Den 10 juli besöktes Lydinge i Stafby

socken, Haga, Gran och Skeke i Rasbo socken samt Jälla i Vaksala socken.

A de vid Eka, Haga, Gran och Skeke bedrifna afverkningarna ansågs skogs-

odling erfordras, och säkerhet för densammas fullgörande har sedermera er-

hållits utom beträffande ett ställe, hvarom som förut nämnts rättegång an-

hängiggjorts. A de öfriga ställena ansågs någon vidare styrelsens åtgärd

för närvarande ej erforderlig. Under en resa den 26— 29 september besöktes

Untra i Söderfors socken, där en större afverkning påbörjats å ett skogs-

område, som till följd af uppdämning för vattenkraftsstation komme att

delvis stå under vatten. Styrelsen ansåg emellertid afverkningen ej för-

anleda någon åtgärd. Vidare besöktes under denna resa Frebro i Tierps

socken, där röjning och någon skogsodling efter en större afverkning

erfordrades, hvilket afverkarna äfven förbundo sig att verkställa. Där-

efter besöktes Västra Vad och Sandby i Vesslands socken, Valnäs och

Öster-Ange i Öster-Löfsta socken, Slada och Edvalla i Hållnäs socken

samt Götby och Broddby i Tegelsmora socken. Beträft*ande Sandby och
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Slada gällde besöken att utröna i hvad mån enligt förbindelser åtagna

skogsodlingsskyldigheter fullgjorts. Kalafverkningar hade nämligen här

bedrifvits för några år sedan i samband med laga skifte. I de flesta

fall hade förbindelserna fullgjorts, några få hade dock ej hunnit slutföra

arbetet, men lofvade att göra detta till nästa år. A de öfriga ställena

besiktigades afverkningar.

Länsjägmästarens och länsskogvaktarnas tjänstgöring.

Länsjägmästaren har handhaft de löpande göromålen på expeditionen

samt dessutom företagit åtskilliga resor, dels för tillsyn af styrelsens

plantskolor och af större skogsodlingar, dels för besiktning af afverk-

ningar, samt för afgifvande af råd för rationell skogsskötsel. Antalet

rese- och förrättningsdagar har varit 85 och hafva härvid besökts 192

skogar.

Länsskogvaktarna hafva under året haft 384 rese- och förrättnings-

dagar, och hafva de olika resorna haft följande ändamål:

Kulturarbeten 45 dagar

Besiktning af skogar 93 »

» af afverkningar 51 »

Utraärkning af fröträd 116 »

Annan rådgifning för afverkning eller skogsskötsel 47 »

Resedagar 32 »

Summa 384 dagar

Skogsvårdskommittéerna.

Skogsvårdskommittéernas sammansättning har under året ej under-

gått några större förändringar. Deras antal utgör fortfarande 66. De

hafva till styrelsen inrapporterat afverkningar af betydenhet, äfvensom

förmedlat insändande af rekvisitioner af frö och plantor m. m., och hafva

härvid mången gång varit styrelsen till stor hjälp. Af deras till styrel-

sen ingifna årsberättelser framgår, att intresset för skogsskötsel och sär-

skildt skogsodling är i sakta men säkert stigande. Utan tvifvel kan man

tillskrifva skogsvårdskommittéerna en god del af förtjänsten häraf, ty på

flera håll hafva dessa lagt i dagen ett mycket aktningsvärdt arbete i

skogsvårdens tjänst, ej minst genom ett godt föredöme. För att söka

ytterligare utveckla kommittéernas verksamhet hafva till dem utdelats

Skogsvårdsföreningens folkskrifter n:ris 17— 20, af hvilka n:o 20 afhandlar

särskildt skogsvårdskommittéerna samt innehåller många goda uppslag

till huru deras verksamhet lämpligast skall bedrifvas.
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Skogsvårdsstyrelsens sammansättning.

Styrelsens sammansättning har under året ej undergått någon för-

ändring. Den utgöres fortfarande af ledamoten af riksdagens första

kammare, kaptenen m. m. Fr. Ridderbjelke, af Kungl. Maj:t förordnad

ordförande, ledamoten af riksdagens första kammare, bruksdisponenten

m. m. grefve H. Wachtmeister. utsedd af landstinget, och direktören O.

A. Engström, utsedd af hushållningssällskapets för\-altningsutskott.

Suppleanter: landstingsmannen P. Larsson, Mesattebo, utsedd af

landstinget, och bruksdisponenten, friherre Louis de Geer, utsedd af

hushållningssällskapets förvaltningsutskott.

Som länsjägmästare och sekreterare tjänstgör e. jägmästaren R.

Liibeck, hvarjämte som forstlig rådgifvare biträder jägmästaren m. m.

J. H. Blombergsson.

Tvenne länsskogvaktare hafva varit under året anställda.

Styrelsens finanser.

Till styrelsens förfogande har under året funnits en summa af

22,618,55 kronor, hvars användning framgår af bifogad kassaredogörelse.

Den till synes stora utgiften för inventarieköp förklaras däraf, att st\--

relsen först frän år 1909 haft egen expeditionslokal och på denna grund

måst under aret inköpa möbler och andra tillbehör till densamma.

Framställning angående de enskilda skogarnas inom landstings-

området tillstånd och skötsel.

I likhet med föregående är kan arealen af utmark angifvas till

327,464 hektar, hvaraf befinna sig i enskild ägo 280,363,63 hektar. En-

ligt Konungens befallningshafvandes senaste femårsberättelse anses 345
mantal af länets 3,557 mantal sakna skogstillgäng, 1,407 mantal hafva

obetydlig skogstillgäng, ej ens täckande husbehofvet, samt 1,804 mantal

hafva skog till husbehof och därutöfver. Emellertid hafva undersökningar

gifvit vid handen, att en stor del af de hemman, som äga ringa eller

ingen skogstillgång, i många fall hafva ganska mycket kal mark, dels i

inägobackar, dels i hagmarker, hvarför skogstillgången helt säkert skulle

kunna högst betydligt ökas under årens lopp, om blott skogsodling före-

toges mera allmänt å de härtill lämpliga platserna. De för utrönande

af skogarnas tillstånd och skötsel sedan år 1905 pågående besiktningarna

hafva hittills gifvit följande resultat.
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Hjälpgallring 454,'3o har

Bäckrensning 35,264 m. (hvarigenom vunnits)

Dikning 86,423 m.
|

eller förbättrats )
' ^ '"

Markberedning 1,289,90 »

Fullständig plantering 85,32 »

Hjälpplantering 37. 50 *

Fullständig sådd 1,111,97 »

Hjälpsådd 87,60 »

Summa 3,145,79 har

Läggas härtill de 331 har, som med skogsvårdsstyrelsens direkta

biträde skogsodlats, torde man hafva en ganska god uppgift å de skogs-

förbättringsåtgärder, som inom länet företagits å i enskild ägo varande

mark.

Uppsala den 28 april ig 10.

Fr. Ridderbjelke.

/ R. Liibeck.

Sk eg-svårdsföreningens liHskrift igio. Bilaga
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Sammandrag öfver skogsvårdsstyrelsens i Uppsala län räken-

skaper för år 1909.

Debet.

I?igåe?ide behållning från år igo8:

Innestående i banker:

Disponibla medel 4,000: —
Deponerade som pant för skogsodling 556: 54 4,556: 54

Kontant i kassan 219' -- 4,775: 76'

Anslag:

Hushållningssällskapets bidrag 3)°°°- —
Statsanslag till skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —

D:o till skogsodlingens befrämjande 3,000: —
Skogsvårdsafgifter A,°ST- 47 14,057: 47

Inkomster:

Influtna bankräntor 408: 37

Försålda plantor och frö 3,180:99

Ersatt skogsundersökningskostnad 75: 94
Deponerade som pant för skogsodling 120: — 3-785:30

Summa Kr. 22,618: 5^

Kredit.

Utgifter:

Aflöningar och arfvoden 6,000: —
Reseersättningar till tjänstemän, skogvaktare och bi-

träden 4,643: 76

Skogsundersökningskostnader 443: 50

Inköp af plantor och frö 537: 43
Plantskolorna 2,087:01

Skogsplantörernas resor och arfvoden 432: 93
Inventarier 1,257: 72

Expeditionslokal, hyra och uppvärmning 350: —
Revisorernas arfvode och reseersättning 68: 60

Till statskontoret restituerade skogsvårdsafgifter 399: —
Förskotterad skogsodling i Hånsta 46: 50

Diverse omkostnader: telefon, frakter, emballage m. m. 1,165: 07

Omkostnader för skogsvårdsstyrelsernas möte i Stock-

holm 1908 380: — 17,811: 52-
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Behållning till igio:

Innestående i banker:

Disponibla medel 3.5-3^ 46
Deponerade som pant för skogsodling 676:54 4,200:

Kontant i kassan 607:01 4,807:01

Summa Kr. 22,618: 53

Uppsala den 22 april 19 10.

Fr. Ridderbjelke.

/?. L/ideik.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, hvilka i likhet med föregående är blifvit utsedda,

A. R. Thalén af Kungl. Maj:t å statens vägnar, C. Z. L. Johansson af

Uppsala läns landsting och Fr. von Essen af Uppsala läns hushållnings-

sällskap, att i egenskap af revisorer deltaga i granskningen af skogsvårds-

styrelsens inom Upplands läns landstingsområde räkenskaper och för-

valtning under år 1909, hafva denna dag sammanträdt för att fullgöra

det oss gifna uppdraget; och få vi däröfver afgifva följande berättelse:

Vi hafva tagit del af skogsvårdsstyrelsens såväl berättelse som vid

dess sammanträden förda protokoll.

Glädjande att anmärka synes styrelsen hafva funnit anledning uttala

sin tillfredsställelse öfver tecken, som visat sig, att de enskilda skogs-

ägarna börja att möta styrelsens bemödande att väcka till lifs hågen för

skogsodling med ett visst förtroende.

Styrelsens tjänstemän anhtas därför alltmer vid afverkningar, frö-

trädsställningar och sådd, och styrelsen väntar ock godt för framtiden

genom de i skolorna införda planteringsdagarna, hvarigenom hos det

unga uppväxande släktet inympas håg för skogsvård och kunskap

därom.

Sedan också folkskollärarna och lärarinnorna lämnats tillfälle att er-

hålla någon kännedom om skogens betydelse och skötsel, är det att hop-

pas, att dessa ungdomens ledare skola låta sig angeläget vara att be-

fordra tillväxten af de kunskapsfrön, som hos det uppväxande släktet

blifvit nedlagda om skogens betydelse för vårt land och om dess vård.

Om nu än skogsvårdsstyrelsen icke lämnat någon möda ospard att

befrämja skogsvården och skogsodlingen inom länet, har den dock känt

sig bunden i sin önskan att utsträcka sin verksamhet till vidsträcktare

områden, däraf, att de medel, som för sådant ändamål stå till styrelsens

förfogande, visat sig vara otillräckliga i jämförelse med behofven för att

få den stora arealen kalmark inom länet besådd och planterad till skog-

bärand.e.

Lagstridiga och skogens återväxt hindrande afverkningar hafva tyvärr

äfven under aret förekommit, men hafva skogsvårdskommittéerna inom

socknarna räckt skogsvårdsstyrelsen hjälpsamma händer i anmälan om
felen, så att styrelsen i tid kunnat vidtaga åtgärder däremot, och gläd-

jande att anteckna hafva ock domstolarna i mål, som dragits därunder

rörande samvetslös skogssköfling, ställt sig på skogsvårdsstyrelsens sida.
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Med det nu anförda hafva revisorerna velat uttala som sin åsikt,

att skogsvårdsstyrelsen och dess funktionärer icke lämnat någon möda
ospard att med tillgängliga medel verka för den fosterländska sak, som
blifvit i deras händer lagd.

Vi hafva också genomgått och kontroUräknat skogsvårdsstyrelsens

räkenskaper för året, hvilka alla varit försedda med behöriga verifika-

tioner och icke lämnat annan anledning till anmärkning än ett summe-

ringsfel ä I krona på verifikationen n:o 176, där länsjägmästaren upp-

burit I kr. för mycket, hvilket kommer att genom återbärande i 19 10

års räkenskaper rättas.

Den skogsvårdsstyrelsen jäml. reglementet § 8 åliggande sk}-ldig-

heten att genom insättning i bank göra omhänderhafda medel ränte-

bärande, som icke för tillfället behöfde tagas i anspråk, har af styrelsen

och dess kassaförvaltare iakttagits, hvarigenom uppstått en räntevinst

under året af 408,37 kronor.

Sammandraget af årets räkenskaper visar följande

Tablå:
Behållning från igo8 :

Inkomster

:

Den till framtida behof reserverade och därför inom
linjen förda s, k. hushållningssällskapets plan-

teringskassa 3>273: 98

För skogsodling deponerade medel 556: 54
Kassabehållning, innestående i A. -B. Mälarprovin-

semas bank 4,000: —
Kontant i kassan 219:22 , __-. -^

Under året influtet:

Anslag

:

Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande ,000:

» till skogsvärdsstyrelsens verksamhet ... 4,000: — 7,000:

Hushållningssällskapets bidrag 3,000: —
Skogvårdsafgifter 3.658: 47
Influtna räntor frän i bank insatta medel 408: 37
Försålda plantor och frö 3,180:99
Ytterligare dep. medel för skogsodhng 120: —
Aterburna medel för undersökning 75^94 3.376:93

(Därjämte äro som ytterligare panter för skogsodlingsförbindel-

ser hos st)Telsen deponerade, med öfverflyttad rätt till fram-

tida disposition däraf, 3:ne depositionsbevis om tillhopa

2,590 kr., h\-ilka i räkenskaperna upptagits pä deponerade

medels konto.)

Summa Kr. 22,21 q: 53
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Utgifter

:

Aflöningar och arfvoden 6,000: —
Reseersättningar till funktionärer 4,643: 76

Skogsundersökningar 443: 50
Plantskolornas skötsel 2,087:01

Inköp af plantor och frö 53?: 43
Skogsplantörernas arfvoden och resor 432: 93
Hyra för lokal, eldn. och städning 350: —
Revisorernas arfvode 68: 60

Diverse omkostn., emballage, tryck m. m. 1,165: 07

Skogsvårdsstyrelsens bidrag till allmänna samman-
trädet med skogsvårdsstyrelserna i Stockholm 1908 380: —

Förskotterade skogsodlingskostnader i Hånsta 46:50 16,154:80
Inköpta inventarier och möbler till expeditionslokal

och redskap 1,257:72

Behålhiitig till är igio:

Den inom linjen förda hushållningssäll-

skapets plantéringskassa 3,273: 98

4,200:

Innestående i bank deponerade medel 3,523: 46
» för skogsodling deponerade medel 676: 54

Kontant i kassan 607:01
Därjämte ofvanberörda, såsom panter för skogsodlingsförbin-

delser, hos styrelsen deponerade, med öfvepflyttad rätt till

framtida disposition, 3:ne depositionsbevis om tillhopa 2,590

kr., upptagna i räkenskaperna å deponerade medels konto.

Summa Kr. 22,219: 53

I följd häraf få vi tillstyrka, att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas

skogsvårdsstyrelsen inom Uppsala läns landstingsområde för 1909 års räken-

skaper och förvaltning.

Uppsala den i juli 1910.

A. R. Thalén.

C. Z. L. Johansson. Fr. von Essen.



Berättelse

angående Skogsvårdsstyrelsens i Södermanlands läns

landstingsområde verksamhet år 1909 samt de

enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Åtgärder till befrämjande af den enskilda skogshushållningen.

Utbredande af kunskap i skogsskötsel.

I likhet med under föregående år hafva 500 exemplar af Skogs-

vårdsföreningens folkskrifter kostnadsfritt utdelats till skogsvårdskommit-

téerna och enskilda skogsägare.

Länsjägmästaren har under året vid Asa folkhögskola och landt-

mannaskola hållit 2 föredrag och företagit en skogsexkursion med ele-

verna samt på anmodan af vederbörande skogsvårdskommittéer i Gryts

folkskola vid Stjärnhof hållit ett föredrag i skogshushållning och med
skogsägare i Lunda och Näshulta socknar företagit skogsexkursioner

under 2 dagar.

Några särdeles stora resultat af dessa åtgärder torde ju visserligen

icke kunna direkt påvisas, då den tid som härtill på hvarje ställe an-

slagits varit alltför kort, men mycket torde vara vunnet, om härigenom

någon eftertanke väckts hos åhörare eller deltagare och begreppet skogs-

hushållning i någon mån kunnat klargöras.

Dessutom har under sammanlagdt 1 7 dagar af länsskogvaktare och

plantörer c:a 330 barn blifvit undervisade i skogsodling.

Beviljande af bidrag till och utförande af arbeten för skogskultur.

I enlighet med de principer, som finnas angifna i berättelsen för

föregående året, har Styrelsen äfven under berättelseåret sökt fullgöra

sin uppgift i detta afseende. Dock hafva med hänsyn till redan afslutade

kontrakt och Styrelsens begränsade tillgångar inga nya skogsodlings-

kontrakt kunnat under året upprättas.

Under året hafva för en sammanlagd kostnad af 1,986: 30 kr. föl-

jande arbeten verkställts å de kontrakterade markerna:
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Fullständig plantering med i årig tall och 2 årig gran å:

Jogersta i Tuna socken 4,00 har

Ålspånga i Bettna » 6,50 »

Norrtuna i Kattnäs » 6,75 »

Vånga i Toresunds » .....' 7,00 »

Gorsingelund i Strängnäs socken 9,50 »

Ulfhäll i » » 5,00 »

Björsund i Helgarö » 3,00 )-

Väsby i Lista » 5,00 »

Summa 46,75 har

Hjälpkultur genom likartad plantering å:

Grantorp i Bettna socken 1,75 har

Ålspånga i » » 3,50 »

Summa 5,25 har

och hafva härtill åtgått sammanlagdt 214,000 st. tall och 144,000 st.

granplantor samt 104 förrättningsdagar för plantörer.

Plantskolearbeten: uppbrytning af plantskolor för omskolade plantor å:

Ålspånga 100 kvadr. -meter

Rygglösa i Bettna socken 300 »

Norrtuna 300 »

Summa 700 kvadr. -meter

tillredning och sådd af 350 kvadrat-meter plantskolor å Skylvalla i Gåsinge

socken samt ogräsrensning i sistnämnda och å Ålspånga plantskolor;

diverse dikning å Ålspånga.

Vidare har Styrelsen kostnadsfritt utlämnat skogsplantor

under våren till 47 rekvirenter 329,000 st. tall och 280,900 st. gran

» hösten » 30 » 245,500 » » 226,500 » »

Summa 77 rekvirenter 574,500 st. tall och 507,400 st. gran

Till 39 st. rekvirenter har mot Styrelsens inköpspris utlämnats 133,0

kg. tall- och 172,0 kg. granfrö.

Förutom till det skogsodlingsarbete, som verkställes på grund af

skogsodlingskontrakt, hafva skogsplantörer tillhandahållits på 69 olika

ställen under sammanlagdt 244 dagar för ledande af skogsodling.

Medräknas det arbete som nedlagts på skogsodling enligt skogs-

odlingskontrakt har under berättelseåret till 114 rekvirenter skogsplantörer

tillhandahållits under sammanlagdt 345 dagar, 788,500 st. tall och 651,400

st. granplantor kostnadsfritt utlämnats samt 133,0 kg. tall- och 178,0 kg.

granfrö tillhandahållits mot inköpspris.
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Plantorna hafva erhållits från Styrelsens plantskolor vid Ärila och

Nyköping med undantag af 120,000 st. tall- och 226,000 st. granplantor,

som inköpts från Ranviks plantskolor i Skåne och Skogshalls skogs-

skola.

Plantskolorna.

Styrelsen disponerar fortfarande öfver 2 fasta plantskolor, vid Ärila

järnvägsstation och vid Nyköping, hvilkä stå under tillsyn af veder-

böranda länsskogvaktare, bosatta i deras närhet. I Ärila plantskola ut-

såddes på våren 12,6 kg. tall- och 15,4 kg. granfrö och i Nyköpings

3,1 kg. tall- och 4,0 kg. granfrö. Bland andra arbeten, som utförts i

plantskolorna, är att märka uppförandet af en redskaps- och inpacknings-

bod i Ärila.

Öfriga åtgärder till en förbättrad skogshushållning.

Dessa hafva liksom förut hufvudsakligen bestått däri, att Styrelsen

genom sin personal tillhandahållit sakkunnigt biträde för skogens skötsel

och vård samt anvisning huru tillämnad afverkning må bedrifvas för att

anses tillåten. Länsjägmästarens förrättningsdagar för detta ändamål

uppgå till 35 och de båda länsskogvaktarnes till sammanlagdt 261.

Åtgärder enligt lagen angående vård af enskildes skogar.

Länsjägmästaren har under året besiktigat 28 st. afverkningar. Af
länsskogvaktarne hafva rapporter med detaljerade beskrifningar och karte-

croquiser afgifvits för 64 st. afverkningar. Beträffande dessa hafva dock

i de flesta fall inga åtgärder erfordrats, eftersom skyldigheten till an-

skaffandet af återväxt alltmera börjar intränga i allmänna rättsmedvetandet

och afverkningarna därför numera i regel bedrifvas med hänsyn härtill.

I åtskilliga fall hafva länsskogvaktarne samtidigt med konstaterandet af

behofvet af skogsodling efter afverkningar lyckats förmå vederbörande

till nödiga skogsodlingsrekvisitioner. I sju fall hafva skogsodlingsför-

bindelser affordrats vederbörande afverkare utan att laga syn hållits. I

sex fall hafva efter laga syn sådana förbindelser afgifvits. I tretton fall

har styrelsen under året ansett sig hos Konungens befallningshafvande

böra påkalla laga syn. Sex sådana laga syner hafva under året hållits.

I ett fall har domstol måst anlitas, som afdömt målet i enlighet med
styrelsens påståenden. I ett fall har öfverenskommelse kunnat träffas

först efter det stämning till domstol uttagits och delgifvits.
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Finanserna.

Skogsvårdsstyrelsens inkomster och utgifter framgår af närlagda

kassaredogörelse. Af densamma framgår, att vid årets slut fanns en

kassabehållning om sammanlagdt 2,141: 66 kr. Då Styrelsen emellertid

särskildt reserverat de medel, som vid upplösandet af Landstingets och

Hushållningssällskapets skogskommitté härifrån till styrelsen öfverlämnades

och hvilka vid 1909 års början uppgingo till 2,322: 76 kr. samt med
ränta vid årsslutet bort uppgå till 2,420: 92 kr., hafva sålunda Styrel-

sens utgifter under året med 279: 26 kr. öfverskridit de för ändamålet

anslagna medlen. Anledningen härtill är uteslutande den, att Styrelsen

under året af misstag erhållit för stort belopp skogsvårdsafgifter, så att

484: 50 kr. måst till Kungl. Statskontoret återlevereras. Innan misstaget

upptäcktes, hade emellertid en del arbeten satts i gång, hvilka i annat

fall först under ett annat år kommit till utförande.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning, sammanträden m. m.

Såväl skogsvårdsstyrelsen som dess ordinarie personal är fortfarande

densamma. Under vårkulturerna voro 6 och under höstkulturerna 5

extra skogsplantörer anställda.

Styrelsen har under året haft 5 sammanträden, hvaraf ett i Gnesta i

sammanhang med besök å de för skogsodling kontrakterade områdena

å Norrtuna i Kattnäs socken och å Skylvalla i Gåsinge, samt ett i

sammanhang med besök i Nyköpings plantskola.

Länsjägmästarens och länsskogvaktarnes resor och förrättningar,

Länsjägmästaren har under året haft 100 rese- och förrättnings-

dagar, hvaraf 7 dagar för sammanträden, 5 dagar för föredrag och ex-

kursioner, 22 dagar vid skogsodling och plantskolearbete, 32 dagar för

skogskonsultationer och andra skogsvårdsarbeten, 14 dagar vid besikt-

ningar, 5 dagar vid laga syner och 15 dagar för resor.

Länsskogvaktarne hafva tillsammans oberäknadt arbetet i plant-

skolorna haft 503 rese- och förrättningsdagar med besök å 169 olika

ställen och de extra skogsplantörerna 324 dagar på 58 ställen.

Tjänsteexpeditionen.

Diariet upptager under 508 nummer 529 ankomna och 495 af-

gångna expeditioner. Sammanlagda antalet afgångna expeditioner upp-

går till 1,052 st.
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Skogsvårdskommittéerna.

I dessas antal har någon förändring under året icke inträttat, hvadan

deras antal uppgår till 6i st. Från 12 st. af dessa hafva sådana redo-

görelser, som omnämnas i de af skogsvårdsstyrelsen för dem utfärdade

föreskrifterna, för berättelseåret till styrelsen inkommit.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

torde i stort sedt få anses oförändrade och får styrelsen hänvisa till

föregående framställningar i ämnet.

St}-relsen anser sig emellertid böra framhålla följande på skogs-

hushållningen inverkande omständigheter. A ena sidan förorsaka dels

utmarkernas ringa omfattning i förhållande till den odlade arealen, att

hela utmarken oftast användes såsom betesmark, dels markens benägenhet

att gräsbinda sig, samt dess kuperade beskaffenhet med kullar, ofta med

grund jordmån, branta sluttningar och syrliga dalgångar, att den natur-

Hga för\mgringen försvåras, och dyrbara skogsodlingsmetoder ofta måste

tillgripas. A andra sidan underlättas en intensiv hushållning dels genom

de små arealerna med deras öfverskådlighet, dels genom skogens snabba

tillväxt och under rätt skötsel bet}'dliga virkesmassa, dels ock genom de

goda afsättningsförhållandena.

Beträffande omfattningen af under året verkställd skogsodling å en-

skildas skogar inom länet hänvisas till vidstående tablå. Glädjande är

att skogsodlingen, åtminstone att döma af den för hvarje år stegrade

mängden hos skogsvårdsstyrelsen rekvirerad skogsodlingsmaterial synes

vara stadd i jämnt framåtgående.

Nyköping den 19 april 19 10.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

G. Wilb. Wachtmeister.

Erik G. Xoreen.
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TABLÅ
öfver skogsodling verkställd å enskildes skogar inom Södermanlands

läns landstingsområde år 1909.

Socken och härad
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Socken och härad

Ungefärligen skogsodlad

areal i hektar

Socken Härad

Villåttinge härad.

Hyltinge socken

Dunkers »

L:a Malma »

L:a Mellösa socken

Flens >

Forsa »

Helgesta '>

Väster-Rekarne härad.

Västermo socken

Öja »

Lista »

I Gillberga >

I

Tumbo »

i f. d. Fors ::

Öster-Rekartie härad.

Husby socken

Xäshulta >

Stenqvista socken

Ärila

Kjula >

Hammarby :»

Vallby »

Åkers härad.

Åkers socken

Länna >

Strängnäs »

Härads »

Fogdö >

Helgarö »

Seleho härad.

Taxinge socken

Ytter-Enhöma socken.

Toresunds »

Kembo >

Ytter-Selö > .

Öfver-Selö >

Aspö »

Transport

3-°

13.0

34-0

73-7

0.3

0.6

52.8

4-3

2,6

3-^

2.0

16.5
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SAMMANDRAG
öfver för skogsodlingsändamål af skogsvårdsstyrelsen lämnadt biträde

af länsskogvaktare och plantörer, utlämnade plantor och

tillhandahållet skogsfrö år 1909.

Socken och härad
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Socken och härad
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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 1909, få härmed afgifva följande berättelse

om hvad vid denna granskning förekommit:

Räkenskaperna utvisa:

Inkomster.

Behållning från år 1908 3.337: 59
Statsbidrag till uppehållande af skogsstyrelsens verksamhet 4,000: ^-
Skogsvårdsafgifter 4,442:42
Statsanslag till skogsodlingens befrämjande 2,500: —
Landstingets anslag till skogsodlingens befrämjande 1,500: —
Hushållningssällskapets anslag till skogsodlingens befrämjande ... 1,000: —
Försåldt frö 2,284: —
Afgifter för förrättningar af skogsstyrelsens tjänstemän o. plantörer 674: 25

Återbekommen ersättning för syne- och rättegångskostnader 642: 85

Försålda plantor 21: —
Diverse —

: 80

Räntor 166: 68

Summa Kronor 20,569: 59

Utgifter.

Aflöningar samt rese- och traktamentsersättningar till

:

Styrelsens ledamöter 437:76
Skogsvårdsstyrelsens revisorer 17:20

Länsjägmästaren 4,44 1: 45
2 länsskogvaktare 3, 510: 52

8 plantörer 1,220: 57 9,627: 50

Plantskolor och skogsodhng 6,147: 10

Skogslitteratur 304: 87

Skogsundersöknings- och rättegångskostnader samt ersättning åt

juridiskt biträde 967: 96
Inventarier 214: 10

Skrifmaterialier, annonser m. m 386:51
Diverse utgifter 779:89

Behållning till år igw:

Innestående å upp- och afskrifningsräkning i S. E. B. 91: 47
På kapitalräkning i d:o 2,049: 69

Kassa — : 50 2,141: 66

Summa Kronor 20,569: 59
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Föreskrifven inventarieförteckning för år 1909 finnes upprättad och

har blifvit revisorerna förevisad.

Revisorerna hafva tagit del af styrelsens protokoll, dess berättelse

angående verksamheten under året samt redogörelse för de enskilda

skogarnas tillstånd inom landstingsområdet; och har därvid framgått att

styrelsen väl och framgångsrikt utfört det ansvarsfulla uppdrag, som ålig-

ger densamma enligt gällande författning. Då vidare inkomster och

utgifter äro behörigen verificerade, räkenskaperna omsorgsfullt och med
största ordning förda, samt ingen anmärkning förekommit, få revisorerna

tillstyrka full ansvarsfrihet för skogsvärdsstyrelsens verksamhet och för-

valtning under år 1909.

Flen den 21 juni 19 10.

Fredr. Fristedt
Af Kungl. Maj:! förordnad revisor.

Gösta Tamm. Elof Fr. von Celsing.
Af hushållningssällskapet utsedd revisor. Af landstinget utsedd revisor.

Skegsvhrdsföreningens Tidskri/t, iqio. Bilaga





Redogörelse
för skogsvårdsstyrelsens i Östergötlands län verksamhet

under år 1909 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 för\'altning för år 190g.

Af kassaredogörelsen med tillhörande räkenskaper och verifikationer

framgår

att inkomsterna under året utgjort:

Behållning från 1908 73: 55
Statsbidrag till bestridande af kostnaden

för skogsvårdsstyrelsens verksamhet... 2,500: —
Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande 4,000: —
Östergötlands läns hushållningssällskaps

anslag 4,000: —
På Östergötlands läns landstingsområde be-

löpande andel i skogsvårdsafgifterna för

2 :a halfåret 1908 och i:a halfåret 1909 19,424:70 29,924:70
Kontant influtit för:

broschyrer 22: 20

skogsfrö 6,952:43
plantor 1,417: 99
skogsodling 44: 10

klängning af skogsfrö åt andra 112: —
sålda, utklängda kottar 80:30
skogsodlingshackor 4: 80

ekstolpar vid Elfvesta 26: —
ränta å upp- och afskrifningsräkningen 31:71 8,691:53 38,616:23

Skulder till 19 10 till:

Östergötlands Enskilda Bank, löpande

räkning . 8,627: 45
upplupen ränta 242: n 8,869:56

Diverse personer 804: 42 9,673: 98

Summa Klronor 48,363: 76
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och att utgifterna under året uppgått till:

Betalt skulden på löpande räkningen från år 1908 ... 4,898: 24

» andra balanserade skulder 2,086: 83 6,985: 07

Skogsodlingskostnader, inberäknadt köpt frö och plantor 16,026: 23

Inköp och klängning af kottar samt reparation af frö-

klängningsstugan i Åtvidaberg 12,926: 39
Resekostnader 2,949: 85

Andel i omkostnaderna för skogsvårdsstyrelsernas möte

i Stockholm i december 1908 380: —
Löner och arfvoden 6,725: —
Inventarier 271: —
Undersökning enligt § 2 af lagen angående vård af

enskildes skogar 160: 90
afgår däraf inbetalda 144: 30 jg. 60

Plantörskursen 315: ZZ
Skrifmaterialier och tryckningskostnader, telefon, tele-

gram och porto m. m 739: 64
Annonskostnader 229: 40
Föredrags hållande 162: 05

Utdelning af broschyrer 300: —
Ränta å löpande räkning 242: 11

Diverse 95: 09 41,378: 69

Summa Kronor 48,363: 76

Skogsvårdsstyrelsens tillgångar och skulder i sin helhet utgöra enligt

uppgjort balanskonto till 19 10:

Tillgångar:

Diverse personer 256: 97
Inventarier 1,679: 90
Fröklängningsstugan vid

Åtvidaberg 2,850: —
Skogsfrö 9,854: 01

Kottar, outklängda 2,190: —
Plantor 5,128: 92

Summa Kronor 21,959: 80

Skulder:

Östergötlands Enskilda

Bank, löpande räkning 8,869

Diverse personer 970

Kronor 9,839: 99
Kapitalkonto

:

Tillgångar utöfver skul-

derna 12,119:81

Summa Kronor 21,959: 80
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Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Under år igog har skogsvårdsstyrelsen haft 6 sammanträden. Där-

jämte har styrelsen under året företagit en inspektionsresa till skogs-

vårdsst>Telsens plantskola vid Elfvesta samt till egendomarna Borringe,

Fornåsa, Olivehult, Stråken, Högby och Gubbarp, hvarest med skogs-

vårdsstyrelsens biträde verkställda skogsodlingar granskats.

I utöfvandet af sin verksamhet har styrelsen följt den tidigare fast-

slagna principen att söka höja den enskilda skogsvården genom att i

främsta rummet verka på upplysningens väg. Där uppenbar liknöjdhet

för skogsvården förekommit har dock styrelsen varit angelägen att strängt

tillämpa lagens bestämmelser.

Bristen på tillräckliga penningemedel gör sig alltjämt svårt kännbar.

För att stjTelsen på ett tillfredsställande sätt skall kunna lösa sin upp-

gift, är en ökning af personalen absolut nödvändig. Med de tillgångar,

som f. n. äro till förfogande, är emellertid detta icke möjligt.

Skogsodlingar

utförda genom skogsvårdsstyrelsens försorg under år 1909.

Skogsodlad areal

i hektar

Användt skogs- Använda plantor

frö kilogram stjxken

Nykult. Hjälpk.

Tall och Tall och

Tall och Gran Gran Gran

Oomskol. Omskol.

Enligt skogsodlingskontrakt A* ... 175,25 71 -50

B= ... 773:25
[

12.85

1 Genom af styrelsen lämnad skogs-
|

I odlingsledare 333 -60 13,25

Vid under\'isning af skolbarn 11. S5 3.50

j
Summa 1,293.95 101,10

Dessutom försåldes och afsändes ^•39S-°s

i

direkt till rekv i

' Vid skogsodlingskontrakt A bekostar styrelsen så

dylika kontrakt upprättas numera icke.

- Vid skogsodlingskontrakt B bekostar styrelsen

enligt äldre kontrakt kostnadsfritt, enligt nyare kontrakt

141,70 209,600 125. Soo

738,15 267,200 94,500

249.05

7.50

201.500 142,350

9,500 15,550

1,136. 687,800 378,500

356.15 133.200 91-825

väl skogsodlingsmaterial som arbete;

arbetsledare samt frö eller plantor,

mot half kostnad.



38 SKOGSVÅRDSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER I909.

Skogsvårdsstyrelsen tillhandahöll därjämte 13,102 st. löfträds- och

diverse plantor.

Skogsodlingen har utförts å 462 olika egendomar. Arbetet på-

börjades den 26 april och afslutades den 19 juni.

Såsom arbetsledare tjänstgjorde de 2 ordinarie tillsyningsmännen,

5 ordinarie samt 44 extra plantörer. Antalet förrättningsdagar för plan-

törerna har varit 1,000 72- I medeltal kommo på tillsyningsmännen och

de ordinarie plantörerna 25 förrättningsdagar vid skogsodlingen; på de

extra plantörerna kommo i medeltal 19 förrättningsdagar.

Vid försäljning af frö och plantor bestämde styrelsen följande pris,

som beträffande frö gällde för året och för plantor tillsvidare:

Tallfrö Kr. 12: — pr kg.

Granfrö » 3: 75 » »

i-årig tall » i

2- » » , omskolad » 3

2- » gran, oomskolad » i

3- » » , omskolad » 4

Plantörskurs.

Hösten 1909 anordnades en kurs för utbildande af skogsplantörer.

Med hänsyn till kostnaden måste antalet kursdeltagare inskränkas till 11.

Kursen, som pågick en vecka, var förlagd till Elfvesta.

Kursdeltagarna erhöUo fri resa till och från Elfvesta samt 2 kronor

per dag.

Plantskolor,

Styrelsen har under året förverkligat sin länge närda afsikt att för-

lägga all plantuppdragning till en plantskola, nämligen den vid Elfvesta.

Denna plantskola har under året utvidgats med 25 ar, och omfattar f. n.

omkring 280 ar.

Fastän plantskolearealen årligen utvidgats, har dock tillgången på

plantor i egna plantskolor ej motsvarat det stegrade behofvet, utan ha

afsevärda inköp alltjämt måst göras.

Telefonledning har under året anlagts till plantskoleföreståndaren.

I Elfvesta plantskola funnos vid årsskiftet:

860,000 st. I-årig

228,000 >' 2- »

210,000 » 2- »
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296,000 St. 2-årig gran, omskolad

228,000 » 3- » » y

4,500 ^ 4- o. 5-årig gran, omskolad

45,000 » i-årig lärk

9,200 > 2- och 3-årig lärk

20,050
"

omskolade löfträdsplantor, hufvudsakligen ask, björk och ek

22,940 » omskolade, ädlare barrträdsplantor, hufvudsakligen silfver-

gran.

Fröklängningsstugan vid Åtvidaberg.

Under året ha inköpts:

2,408,5 hektoliter tallkottar

och 253,0 » grankottar.

Under året ha utklängts:

1,565,4 kg. tallfrö med 90,8 % grobarhet

och 12,0 granfrö » 43,3 % »

Af I hektoliter tallkottar har i medeltal erhållits 0,6 kg. frö och af

I hektoliter grankottar 0,30 kg. frö.

Vid årets slut funnos i behållning:

375 hektoliter tallkottar

och 210 » grankottar.

Skogsvårdskommittéer.

Skogsvårdskommittéer funnos vid årets slut i 55 af länets 149

socknar.

Undersökning enl, § 2 af skogslagen.

Endast i trenne fall har styrelsen funnit sig nödsakad ingå till Ko-

nungens befallningshafvande med begäran om sådan undersökning, som

omförmäles i § 2 af lag angående vård af enskildes skogar.

Spridande af skogslitteratur.

Styrelsen har under året låtit utdela c:a 2,000 ex. af Skogsvårds-

föreningens folkskrifter samt kostnadsfritt tillhandahållit allmänheten for-

mulär till skogsförsäljningskon trakt, förslag till kontraktsbestämmelser

angående skogens vård vid utarrendering af jordbruk, formulär till

öfverenskommelse angående inskränkning i stängselskyldigheten samt

skogsordning att närslutas arrendekontrakt.
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Öfriga åtgärder.

Bland styrelsens öfriga åtgärder må anföras:

Styrelsen har under året tillika med Örebro läns skogsvårdsstyrelse

ingått till Kungl. Maj:t med hemställan om större andel i Riksdagens

anslag för uppehållande af skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. En dylik

begäran har styrelsen funnit befogad bl. a. därför, att åtskilliga andra

skogsvårdsstyrelser, fastän redan nöjaktigt tillgodosedda genom skogs-

vårdsafgiftsmedlen, dock erhållit en icke obetydlig del af nämnda

anslag.

Under året har beslut fattats om upprättande af ett tredje formulär

för skogsodlingskontrakt, »C-kontrakt», enligt hvilket markägare erhålla

arbetsledare kostnadsfritt, men ersätta styrelsen för frö och plantor enligt

gällande pris. Detta kontraktsformulär är afsedt att användas före-

trädesvis vid skogsodling å egendomar, där afverkning mot bättre vetande

'skett utan hänsyn till skogsvårdens fordringar och styrelsen därför anser

skogsodlingsbidraget böra inskränkas, men samtidigt vill ha garanti för

att skogsodlingen sker på ett ändamålsenligt sätt.

Tjänstemännens verksamhet.

Forstliga biträdet och sekreteraren har ombesörjt förekommande

tjänsteexpedition med undantag för räkenskaperna, som handhafts af

kassören.

Enligt gällande instruktioner har sekreteraren beredt och föredragit

de ärenden, som vid styrelsens sammanträden skolat förekomma, fört

protokoll vid dessa, varit för allmänheten tillgänglig å styrelsens expedi-

tion i Linköping enligt styrelsens beslut (alltid 2:dra helgfria onsdagen

i hvarje månad), granskat afverkningar och skogsodlingar, lämnat råd

angående skogens vård samt hållit föredrag i skogsskötsel eller därmed

sammanhängande frågor vid ett af hushållningssällskapets sammanträden,

vid de af hushållningssällskapet anordnade småbrukarekurserna, vid tre

hushållningsgillessammanträden samt vid Lunnevads folkhögskola.

Antalet förrättningsdagar och förrättningsställen framgår af efter-

följande tablå.

Styrelsens 2 ordinarie tillsyningsmän ha haft som särskild uppgift

att utan föregående rekvisition besöka skogsägare och intressera dem för

skogsodling och en rationell skogsvård i öfrigt.

^ af de 5 extra tillsyningsmännen ha haft arbete för styrelsens

räkning utom skogsodlingstiden.
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1

Tablå ofver tjänstemännens förrättningar.

1 Antal hållna
j
Antal andra .Antal olika för-. Antal för-

I foredrag ' förrättningar rättningsställen rättningsdagar

Forstliga biträdet och sekre-

teraren 15 268 226 201

Tillsyningsmannen

;

Alfr. Tonsson' — 54 53 "9

C. Persson^ — 164 I55 179-5

e. Tillsyningsmannen

:

J. E. Karlsson '
— I i

1

6

C. A. Kindlundh» — 61 56 5S

O. F. Nestor* —
5 4 6

C. O. T. Steijnick' —
7 6 10

De enskilda skogarnes inom landstingsområdet tillstånd och

skötsel.

Vid utgången af år 1909 hade 5 år förflutit sedan skogsvårds-

stjTclseinstitutionens tillkomst.

Hurm-ida skogsvårdsstyrelsen på ett lyckligt sätt fyllt sin ansvars-

fulla uppgift, därom kan först en senare generation rätt döma.

Faktiskt är dock, att åtminstone en gren inom skogsskötseln under

de senare åren på ett gynnsamt sätt utvecklats, nämligen skogsodlingen.

Af ng. I, som grafiskt framställer de med skogsvårdsstyrelsens bi-

träde verkställda skogsodlingarna under den gångna femårsperioden, fram-

går bl. a. att den nykultiverade arealen, som år 1905 utgjorde 427 hek-

tar, fördelade på 139 förrättningsställen, år 1909 stigit till 1,294 hektar,

fördelade på 462 förrättning.sställen.

Fig 2 utvisar skogsodlingens spridning inom provinsen år 1909.

Om skogsvårdsst>'relsen med någorlunda tillfredsställelse kan iakt-

taga resultatet af sin verksamhet för höjandet af skogsodlingsintresset.

kan detta däremot icke sägas beträffande upplysningsarbetet för införandet

af lämpligare afverkningsmetoder. Att afverkningarna förekomma i så

stor omfattning, som är fallet, kan möjligen beklagas, men häruti ligger

ej det väsentliga. Det mest bekymmersamma är att afverkningarna så

ofta ske planlöst, hvarigenom skogens produktionsförmåga betänkligt

nedsättes.

En brist i skogslagstiftningen är att skogsägare ej ha skyldighet att

till skogsvårdsst>'relsen göra anmälan om tillämnad afverkning. Funnes

en dylik bestämmelse blefve styrelsens upplysningsarbete säkerligen långt

verksammare än nu. De flesta afverkningar ske genom att afverknings-

* Utom skogsodlingen.
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rätt upplåtes och det gäller framför allt att lämpliga bestämmelser be-

träffande afverkningssättet göras med dessa upplåtelser.

De flesta skogsägare följa gärna de anvisningar, som lämnas dem

af skogsvårdsstyrelsen, om de blott lämnas i tid.

Under nuvarande förhållanden får styrelsen i regel kännedom om
tillämnade afverkningar först sedan försäljningarna afslutats och att då

åstadkomma ändringar beträffande afverkningssättet låter sig sällan göra,

emedan markägaren i så fall skulle åsamkas alltför stor ekonomisk förlust.

örafisk framställning af de skogsodlingsarbeten, som under åren

1905, 1906, 1907, 1908 ocb 1909 utförts inom Östergötlands

län med biträde af skogsvårdsstyrelsen.

Betecknlngssätt:

Antal förrättningsställen . . I
|

Skogsodiad areal, nykultur. .

d:o d:o hjälpkultur

år 1905 år 1906 år 1907 år 1908

Fig. I.

I det föregående har omnämnts, att under år igog genom skogs-

vårdsstyrelsens försorg verkställdes fullständig skogsodling

och hjälpkultur å c:a i>395 hektar

Dessutom skogsodlade omkring 50 aktiebolag och enskilda

skogsägare på egen bekostnad och under ledning af eget

folk c:a 1,400 >'

Summa 2,795 hektar

Den skogsodling af barrträd^ som under år 1909 utfördes inom

Östergötland på enskild mark, beräknas på grund häraf hafva utgjort:

fullständig skogsodHng å c:a 2,344 hektar

samt hjälpkultur 451 >

Summa 2,795 hektar
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Motsvarande siffra för år 1908 i.737 hektar

» 1907 -.117
» > » > 1906 1.637 »

» > - 1905 1,600 »

Skogsodling med löfträd, hufvudsakligen ask, har under år 1909

utförts å omkring 1 2 hektar.

Östergötlands län

:,— js4 *•" \'' ^ •/ V"—V»/ Skogsodlingens spridning inom provinsen

^•^.*»-^~ y V är 1909.

Fig. 2.

Väderleken har under året varit för skogsodlingarna ovanligt g}'nnsam.

Åtvidaberg i april loio.

Theodor Adelswärd.

Job. Karsberg. Axel Ekman.

X Åke Joachitnsson.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade af Kungl. Maj:t samt Östergötlands läns landsting

och hushållningssällskaps förvaltningsutskott utsedda revisorer för gransk-

ning af skogsvårdsstyrelsens inom nämnda län räkenskaper och förvalt-

ning under år 1909, få härmed efter slutad revision afgifva följande

Berättelse:

Kassaredogörelse för skogsvårdsstyrelsens räkenskaper år 1909.

Inkomster:

Behållning från 1908 73: 55
Statsbidrag till bestridande af kostnader

för skogsvårdsstyrelsens verksamhet... 2,500: —
Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande 4,000: —
Östergötlands läns hushållningssällskaps an-

slag 4,000: —
På Östergötlands läns landstingsområde be-

löpande andel i skogsvårdsafgifterna

för 2:a halfåret 1908 och i:a half-

året 1909 19,424: 70 29,924: 70

Kontant influtet för:

broschyrer 22: 20

skogsfrö 6,952: 43
plantor 1,417: 99
skogsodling 44: 10

klängning af skogsfrö åt andra 112: —
sålda utklängda kottar 80: 30
skogsodlingshackor 4: 80

ekstolpar vid Elfvestad 26: —
ränta å upp- och afskrifningsräkn. ... ^i: 71 8,691: 53 38,616: 23

Skulder till:

Östergötlands Enskilda Bank, löpande räkning 8,627: 45
Länsjägmästaren Joachimsson, förskott 804: 42 9,431: 87

Summa Kronor 48,121: 65
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Utgifter;

Betalt skulden på löpande räkningen fr. 1908 4.898: 24

s> andra balanserade skulder 2,086: 83 6,985: 07

Skogsodlingskostnader, inberäknadt köpt skogsfrö och

plantor 16,026: 23

Inköp och klängning af kottar samt reparation af frö-

klängningsstugan i Åtvidaberg 12,926: 39

Resekostnader 2,949: 85

Andel i skogsvårdsstyrelsernas bidrag till omkostna-

derna för skogsvårdsstyrelsernas möte i Stockholm

i december 1908 380: —
Löner och arfvoden 6,725: —
Inventarier 271: —
Undersökning enligt § 2 af lagen angående

vård af enskildes skogar 160: 90

Afgår däraf inbetalda 144: 3° 16: 60

Plantörskursen 315: 33

Skrifmaterialier och tryckningskostnader, telefon, tele-

gram och porto, m. m 739^ 64

Assuranskostnader 229: 40

Föredrags hållande 162: .05

Utdelning af broschyrer 3°°' —
Diverse 95^ ^9 41,136: 58

Summa Kronor 48,121: 65

Enligt skogsvårdsstyrelsens räkenskaper för året upptager

Förlagsräkningen

:

Debet.

Aflöningar och arvoden 6,725: —
Diverse omkostnader 2,027: 65

Föredrag 162: 05

Plantörkurs 348: 93

Resor och dagtraktamenten 2,949: 85

Skogsodlingskostnad 17.734: 5^

Årets öfverskott motsvarande ungefärliga vinsten å fröklängning 5,017: 45

Summa Kronor 34,965: 44

Kredit.

Bidrag från staten, landstinget och hushållningssällskapet 29,924: 70

Undersökning enligt § 2 af lag ang. vård af enskildes skogar... 61: 40

Vinst å fröklängningen 4>979: 34

Summa Kronor 34,965: 44
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Utgående balansräkningen:

Tillgångar.

Diverse personer 256: 97
Inventarier 1,679: 90
Fröklängningsstugan vid Åtvidaberg 2,850: —
Skogs frö 9,854:01
Kottar, outklängda 2,190: —
Plantor 5,128: 92

Summa Kronor 21,959: 80

Skulder.

Östergötlands Enskilda Bank, löpande räkning 8,869: 56
Diverse personer 97°: 43 9,839: 99

Kapitalkonto:

Tillgång utöfver skulderna 12,119:81

Summa Kronor 21,959: 80

Revisorerna hafva genomgått skogsvårdsstyrelsens protokoll och

räkenskaper med därtill hörande verifikationer och öfriga handlingar,

utan att någon anledning till anmärkning förekommit. Med erkännande

af skogsvårdsstyrelsens och tjänstemännens nit och omtanke om skogs-

vården inom länet, särskildt hvad angår skogsodlingens befrämjande,

och den goda ordning, som i allt synes vara rådande, få revisorerna

tillstyrka full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Linköping den 22 juni 191 o.

Wilh. Heyman.

Ax. D:dt Lillieström. J. E. Kinman.



Redogörelse

för skogsvårdsstyrelsens inom Jönköpings läns lands-

tingsområde verksamhet år 1909 jämte kortfattad fram-

ställning angående de enskilda skogarnas inom lands-

tingsområdet tillstånd och skötsel.

Räkenskapssammandrag för år 1909.

Tillgångar lid årets början.

Inventarier 2,116: 82

Frö och plantor 3,221: 70
Fröklängningsanstalten (fastigheten) 12,087: 90
Undersökningskostnader enl. § 2 lagen 477: 02

Innestående i Smålands Enskilda

Bank på deposition 20,000: —
Innestående i Smålands Enskilda

Bank på upp- och afskrifning.
. . ^,^25: 11

Kassabehållning 222: 56 22,44-: 6-
40,

Inkomster.

Statsanslag till uppehållande af skogsvårdsstyrel-

sernas verksamhet år 190g 1,500: —
Statsanslag till skogsodlingens befrämjande 4.250: —
Skogsvårdsafgifter 44,950: 66
Anslag från landstinget 2,250: —
Anslag från hushållningssällskapet 2,000: —
Räntan af Lindströmska fonden för år 1909 150: —
Räntor 20: — 5^,820: 66

Summa kronor 96,171: 77

Utgifter.

Inventarier (afskriftiing) 345: 77
Skogsodling 21,590: 71
Afdikning 185: 77
Skogsindelning 20: —
Skogsundervisning 2,593: 74
SkrifmateriaUer, tr}xkning, annonsering 1,875: 98

Transport 26,611: 97
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Transport 26,611: 97
Telegrafverket 84: 02

Styrelsen och revisorer 813: 01

Löner och reseersättningar 19,843: — ,- ,-2:

Tillgångar xnd årels slut.

Inventarier 3.190- 69
Frö och plantor 8,807: 22

Plantskolor 4,312: 65
(Fröklängningsanstalten) oklängd kött 10,968: 04
Fastigheter 20,879: 57
Undersökningskostnader enl. § 2 lagen 284: 16

Kontanta medel:

Innestäende i Smålands Enskilda Bank

på upp- och afskrifning 49: 03
Kassabehållning

• - 3^8: 41 37?: 44 48,819: 77

Summa kronor 96,17

Inom styrelsen eller dess tjänstepersonal har ej någon förändring

ägt rum sedan föregående år. Från och med berättelseåret är länet

indeladt i sex länsskogvaktaredistrikt, och samtliga länsskogvaktare äro

uppförda på ordinarie stat.

Utom ordinarie vår- och höstsammanträdena, som hållits den 5 fe-

bruari och 17 december, ha 4 extra sammanträden påkallats.

Skogsodling:

A 22 kontrakt ha under året kontrakterats 92.— hektar mark, af-

verkad före den i januari 1905. Att denna areal jämförd med föregå-

ende årens är så obetydlig beror ej på, att tillgången på sådana marker

minskats i samma förhållande. Orsakerna äro att söka dels uti de

stränga bestämmelserna om skydd mot betning, hvilket gör, att ägare

af sådana kalmarker föredraga att på annat sätt göra dem skogbärande,

dels däruti, att styrelsen på grund af otillräckliga medel sett sig nöd-

sakad att tills vidare ej antaga nya kontrakt.

Skogsodlingsarbeten hafva utförts såväl under våren som under

hösten, enligt samma grunder som förut, så att sådden förlagts till våren

och hufvuddelen af planteringen till hösten, hvarjämte försökssådder

utförts på hösten.

På grund af den ytterligt sena våren kunde vårskogsodlingen ej

taga sin början öfverallt förrän i början af maj och fortgick under

ogynnsam väderlek till de första dagarna af juni. Härvid är att an-

märka, att efter allt att döma de sena sådderna under berättelseåret

Skcgsvardsföreningtns Tidskrift igio. Bilaga i. 4
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gått lika väl till om ej bättre än de tidiga. Höstskogsodlingen tog sin

början de första dagarna af oktober och afslutades i början af november.

För ledande af skogsodlingen sysselsattes förutom länsskogvaktarna

under våren i8 ordinarie och 4 extra plantörer samt under hösten 8

ordinarie plantörer.

Medelkostnaden per hektar nysådd mark har varit:

Arbetskostnad 10: 96 kr.

0,78 kg. blandadt frö 5: 29 »

Plantörens arfvode 2: 54 »

Summa kr. 18: 79

Medelkostnaden per hektar nyplanterad mark har varit:

Arbetskostnad 24: 92 kr.

Plantor 12: 84 »

Plantörens arfvode.... 4: 67 »

Summa kr. 42: 43

Af tab. I framgår, att till skogsodling sammanlagdt användts

1041,43 kg. frö, däraf 475,14 kg. tallfrö och 566,29 kg. granfrö samt

1,119,000 st. plantor, hvaraf 791,000 tallplantor, 305,000 granplantor

och 23,000 plantor af hvitgran.

Enligt iab. II har å kontrakterad mark (afverkad före den i januari

1905) skogsodlats 413,15 hektar genom nykultur och 422,19 hektar ge-

nom hjälpkultur eller sammanlagdt 835,34 hektar.

Förutom den mark, som sålunda skogsodlats å kontrakt, voro ej

obetydliga arealer dylik mark färdiga för skogsodling, men fick med

denna anstå i brist på erforderliga medel, hvilket måste anses vara i

hög grad beklagansvärdt, då man vet, hvilka oerhörda arealer ligga och

vänta på att göras fruktbärande.

Tab. III utvisar fortgången af de skogsodlingsarbeten, som på jord-

ägarens bekostnad utförts under ledning af skogsvårdsstyrelsens plantö-

rer, hvarvid jordägaren åtnjutit de förmåner, som lämnas för dylika ar-

beten. Den sålunda skogsodlade arealen är fördelad på 219 rekvirenter

med 594,60 hektar, hvaraf 572,30 hektar genom nykultur och 22,30 hektar

genom hjälpkultur. A dessa områden har afverkningen utförts såväl

före som efter den 1 januari 1905.

Bidrag till skogsodling ha under året utgått efter samma grunder

som förut, d. v. s. kontrakt ha under förra delen af året afslutats för

skogsodling af mark, afverkad före den i januari 1905 (gammal kalmark),

hvarjämte lämnats högst 10 kg. skogsfrö och 10,000 plantor till halfva
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inköpspriset, då jämväl plantor rekvirerats eller det blifvit styrkt, att

kompetent sådan skulle leda arbetet. Plantor har lämnats kostnadsfritt

under högst 2 dagar. Dessutom har frö till inköpspris tillhandahållits.

Till följd af otillräckliga penningemedel har den ändringen måst

vidtagas, att nya kontrakt tills vidare ej afslutas samt att frö och plan-

tor till halfva inköpspriset lämnas endast till skogsodling af gammal

kalmark».

Hela den skogsodlade arealen under året, skolplanteringen inberäk-

nad, har varit 1,055,85 hektar nykultur och 444,49 hektar hjälpkultur

eller tillsammans 1,500,34 hektar.

Utan skogsvårdsstyrelsens medverkan har skogsodling under året

af 7 större skogsägare, hvilka benäget lämnat uppgifter därom, utförts

å 55:; hektar.

Plantskolor.

Bn.-tning och iordningställande af plantskolorna vid Xässjö, Hvet

landa och Xissafors har fortgått och framgår af tab. L huru plantskole-

arbetena i öfrigt utförts. Under inflytande af en för desamma g}-nnsam

väderlek ha plantorna under året väl utvecklats och i allmänhet lämnat

goda resultat. Några anmärkningsvärda skador äro ej att anteckna.

Sammanlagda plantskolearealen är densamma som föregående år

eller omkring 3 hektar. Den mindre plantskolan vid Hinsekind, som

numera varande såväl till belägenhet som beskaffenhet för ändamålet

mindre lämplig, har utlagts.

Skolplantering.

I 56 socknar ha planteringsdagar med skolbarn ägt rum enligt

samma grunder som förut, och ha däri deltagit 3,151 barn samt skogs-

odlats 70.40 har med 18,50 kg. tallfrö och 50,50 kg. granfrö.

Skogsvårdskommittéer.

IVIed dessa ha inga nämnvärda förändringar ägt rum.

Skogsundervisningen.

I likhet med föregående år har jämväl under detta år undervisnings-

kurser i skogsvård af styrelsen anordnats vid folkhögskolorna i Xässjö

och Värnamo samt landtmannaskolan å det förstnämnda stället, och hafva

dessa kurser omfattat såväl teoretisk undervisning, belyst af skioptikon-

bilder, som ock praktisk sådan vid exkursioner i omgifvande skogs-

trakter. Dessa kurser hafva hvardera uppgått till omkring 25 under-

visnin£[stimmar.
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Utbildningskurser för folkskolornas lärare och lärarinnor, omfattande

hvardera två dagar, hafva under senare delen af april och början af

maj afhållits å följande ställen: Eksjö, Grenna, Hvetlanda, Nässjö, Säf-

sjö, Värnamo och Refteled. Dessa kurser besöktes inalles af 1
1 5 del-

tagare från 57 socknar. Undervisningen måste till följd af den knappa

tiden, som kunde disponeras, inskränkas i hufvudsak till utbildande af

ledare vid skolbarnens planteringsdagar. Någon ersättning till deltagarna

har ei ifrågakommit.

Under tiden från den 18 till och med den 23 oktober hade skogs-

vårdsstyrelsen anordnat en kurs för utbildande af plantörer, hvilken för-

lagts till Eksjö med omnejd. Till bestridande af kostnaderna, som voro

förenade med bevistande af denna kurs, hade anslagits 2 kr. per dag

och deltagare samt ersättning för järnvägsresor till och från densamma.

Öfver 100 anmälningar inkommo, men kunde ej flera än go beredas

plats. Undervisningen var dels af teoretisk dels af praktisk natur och

så anordnad, att den förra lämnades på kvällarna, under det att hela

den ljusa delen af dagen tillbringades ute på marken. Ehuru hufvud-

vikten måste läggas vid utbildningen af skickliga plantörer, hvilket ju

var hufvudändamålet med kursen, lämnades dock, då tillfälle därtill

yppade sig, så mycket som möjligt äfven undervisning i öfriga grenar

af skogshushållningen. Då flertalet af deltagarna voro hemmansägare

och hemmansägaresöner från skilda delar af länet — från 60 af länets

126 socknar — får man ej blott se på den direkta fördel, anskaffande

af plantörer, som med denna kurs närmast afsågs. Den torde hafva en

långt större och mera vidtgående betydelse genom det ökade intresse

för skogsvård, som säkerligen härigenom i större mått än förut tillföres

vidt skilda delar af länet. Den direkta kostnaden för kursen belöpte

sig till 1,483: 19 kronor.

Föredrag ha hållits vid hushällsgillessammanträde i Jönköping och

vid af hushållningssällskapet anordnade småbrukarekurser i Värnamo och

Refteled samt vid af Östra härads hushållsgille anordnad småbrukare-

kurs i Hvetlanda. 500 exemplar af Skogsvårdsföreningens folkskrifter

ha under året inköpts och utdelats.

Skogsundersökning och afdikningsundersökning.

Då penningemedel därtill saknades, ha dessa undersökningar måst

inskränkas till det minsta möjliga.

Å 23 hemman har efter ansökan af ägarna undersökning ägt rum

å försumpade skogsmarker, men hafva af dessa endast 9 ansetts lämp-

liga för utdikningsätgärder, hvarför fullständiga arbetsplaner härå upp-
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rättats. Af nyssnämnda skäl har anslag emellertid ej nu kunnat lämnas

någon af dessa. En afdikning, hvartill anslag tidigare beviljats, har

under året afsynats och godkänts.

Länsskogvaktarna.

Dessa ha under året haft sammanlagdt 1,313 förrättningsdagar utom

hemmet, hvaraf 290 dagar helt och hållet användts för lämnande af bi-

träde enligt tab. IV. A öfriga dagar har i likhet med föregående år

lämnats undervisning i skogsvård, upptagits frörekvisitioner för skogs-

odling 1 9 10, besiktigats kontrakterad mark dels för skogsodling dels

för hjälpkultur ä 1907 års kulturer år 19 10. Slutligen har besiktning

ägt rum å afverkningar, dels nya sådana dels sådana, hvarå tiden nu

var inne för åtgärders vidtagande för återväxten, hvarvid samtidigt om-

rådena tydligen å marken blifvit utmärkta samt undervisning lämnats i

röjning, hvarjämte rekvisitioner af frö upptagits.

Förutom nu nämnda verksamhet ha länsskogvaktarna varit syssel-

satta med skötseln af plantskolorna samt tillhandagått allmänheten vissa

dagar på bestämda ställen. Redskap för markberedning ha inköpts och

finnas för allmänheten att tillgå hos länsskogvaktarna.

Afverkningar.

Af länsskogvaktarna ha blifvit undersökta 715 afverkningar, och har

å 159 af dessa upprättats särskild beskrifning med kartutkast, hvarjämte

af länsjägmästarna besiktigats ett flertal sålunda undersökta under be-

handling varande afverkningar.

I 25 fall har öfverenskommelse omedelbart kunnat träffas. Under-

sökning jämlikt § 2 lagen har påkallats i 7 fall och öfverenskommelser

jämlikt § 3 lagen i 3 fall träffats. Utslag har fallit i ett mål, som an-

hängiggjorts året förut, och har ett nytt mål påbörjats, som vid års-

skiftet var oafgjordt.

Fröklängningsanstalten.

Denna var fullt färdig att tagas i anspråk för sitt ändamål i början

af året, och inköptes 4,945 hl. tallkott, insamlad i skilda delar af länet

under januari, februari och mars månader. Häraf utklängdes under året

2,459 hektoliter, som lämnade i utbyte 1,606 kg. frö eller i medeltal

0,65 kg. per hektoliter med en medelgrobarhet af 90 X. — Kotten har

sorterats häradsvis, och återbördas fröet såvidt möjligt samma ort, hvar-

ifrän kotten härleder sitt ursprung. För plantskolornas behof har klängts

särskildt därför insamlad och lämplig kött. Klängningen har pågätt
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under större delen af året med uppehåll under omkring tre månader af

den varmaste årstiden. Grankott saknades helt och hållet. Yid an-

stalten är som förman anställd C. A. Lönn.

Vid ordinarie höstsammanträdet den 17 december uppgjordes

nedanstående förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 191 o.

Inkomster.

Behållning från år 1909 100: —
Skogsvårdsafgifter 25,000: —
Statsbidrag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsernas verksamhet

år 1910 1,500: —
Statsbidrag till skogsodlingens främjande 4,250: —
Bidrag från landstinget 2,250: —
Bidrag från hushållningssällskapet 2,000: —
Räntan af Lindströmska fonden för lärkträdsplantering 200: —
Försäljning af frö 11,200: —

-

Försäljning af plantor 2,000: —
Brist 16,909: 42

Summa kronor 65,409: 42

Utgifter.

Skogsodling

Kottinköp och frö

Fröklängningsanstalten

Inventarier

Folkskrifter -

Trycknings- och annonskostnader

Telefon

Länsjägmästarens lön

» hyresbidrag

» resor

:4,ooo: —
3,000: —

3,500: —
300: —

1,200: —
1,800:

2,200:

Biträdande länsjägmästarens lön

» » resor

6 länsskogvaktares löner 5, 100:

» resor 6,000:

Plantörer

Styrelsen och revisorer

För Lindströmska fondmedel verkställd lärkträdsplantering.

Af Kungl. statskontoret återfordrade medel

17: 000: —
000: —
000: —
300: —
500: —
100: —

5,000: —

4,000: —

:i,ioo: —

-

4,250: —
1,000: —
200: —
,959: 4217

Summa kronor 65,409: 42



JÖNKÖPINGS LÄKS LANDSTINGSOMRÅDE. 55

Ofverblick af femårsperioden 1905— 1909.

Af tab. V framgår i stort sedt gängen och utvecklingen af skogs-

värdsstyrelsens verksamhet under första femårsperioden 1905— 1909 och

inhämtas däraf i hufvudsak följande.

Under hela perioden ha kontrakt upptagits för skogsodling af gamla

kalmarker med bidrag ur skogsvårdskassan, och ha inalles afslutats 709

kontrakt med en sammanlagd areal af 4.420,85 hektar. Af denna areal

och den, som återstod ä af hushållningssällskapet afslutade kontrakt,

hvilka styrelsen öfvertagit. har under samma tid skogsodlats 2,453,27

hektar samt hjälpkultur utförts ä 1. 109. 26 hektar. Ehuru sålunda ej

obetydliga arealer gamla kalmarker dels redan blifvit satta dels komma
att sättas i fullt skogbärande skick, hvartill kommer det arbete, som
skogsägarna dels helt och hället på egen bekostnad och dels med an-

litande af mindre bidrag nedlagt i samma syfte, återstå dock ännu stora

arealer liknande marker. Fruktbargörandet af de gamla kalmarkema

åtminstone i den utsträckning, som nämnda siffror vittna om. hade nog

ej kommit till stånd, försåvidt ej sådana bidrag därtill lämnats, som
hittills varit fallet. Orsaken till att sä stor areal kontrakterad mark

ännu väntar pä behandling är att söka i bristande tillgång pä skogs-

vårdsmedel. Skogsodling på egen bekostnad eller med de mindre bi-

drag, som kunna erhållas, har först under det sista året tagit fart.

Skogsodling af nya kalmarker har nämligen först dä kunnat påbörjas i

större utsträckning. Xästan all skogsmark inom länet besittes af mindre

jordägare, som af ålder ansett densamma ej blott vara till för skog-

bärande ändamål, utan kanske desto mer betraktat densamma som betes-

mark. A större skogsegendomar däremot äro förhållandena helt annor-

lunda. Där har skogen länge ansetts som en viktig inkomstkälla och

där äro. i synnerhet i fråga om bolagsegendomar, skogsprodukterna

oftast nödvändiga för rörelsens bedrifvande ej blott för tillfället utan

allt framgent. Visserligen finner man ännu allt för ofta äfven ä större

skogsegendomar exempel pä att den sunda skogspolitiken får träda i

bakgrunden för temporär vinningslystnad. Det är dock lättare att här

åstadkomma en torändring till det bättre, hvilket ju är rätt naturligt,

då skogsrörelse alltid är lättare att bedrifva i större än i mindre skala,

och resultaten för den oinvigde där till en början te sig bättre. Ju
mindre det skogsområde är, som skall utgöra föremål för själfständig

skötsel, ju svårare är denna att handhafva på rätt sätt, och kanske är

det ännu svårare för dess ägare att inse de fördelar, som därmed äro

förknippade. En allt för långt drifven uppdelning af jorden är. hvad
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skogen beträffar, ytterst skadlig af skäl, som nyss nämnts. Åtgärder

vore således önskvärda i den riktning, att uppdelning af skogsmark

utöfver en viss minimiareal i särskilda fall förhindrades.

Hvad beträffar den del af skogsundervisningen, som består uti un-

dervisning af skolbarn, återstår ännu mycket öfrigt att önska, hvilket

redan framgår af tab. V. Under de första åren leddes skolplanteringarna

af länsskogvaktarna. Då emellertid deras strängt upptagna tid ej vidare

medgaf detta, sökte styrelsen genom anordnande af kurser för lärare och

lärarinnor utbilda dessa till ledare. Dessa kurser omfattades emellertid

ej med önskvärdt intresse, ej heller kunna skolråden anses lägga sig

tillräckligt vinn om barnens undervisning i detta för dem så viktiga

ämne. I ej stort mera än halfva antalet af länets 126 socknar har näm-

ligen årligen skolplantering ägt rum, hvarjämte sådana i allmänhet kom-

mit till stånd först efter upprepade uppmaningar från skogsvårdsstyrel-

sen, trots det att viss frömängd kostnadsfritt lämnats för ändamålet.

Det kan i sammanhang härmed ej nog betonas, huru viktigt det är, att

intresse för skogen väckes till lif redan hos ungdomen.

Sammanställningen af »biträde af länsskogvaktarna» är i och för sig

själf belysande nog. Ehuru dessa siffror böra kunna drifvas upp afse-

värdt ännu, visa de dock, huru viktigt det är att hafva tjänstepersonalen

fördelad så, att hvar och ens tjänstgöringsområde ej är allt för stort.

Det kan ej nog framhållas, huru nödvändigt det är, att så mycket som

möjligt söka undvika formalismen utan att därigenom utesluta skarp

kontroll i alla afseenden. Den ständiga beröringen mellan fackmannen

och skogsägaren är ett säkert medel för framgång. Antalet genom läns-

skogvaktare utsatta fröträd har på fyra år fyrdubblats och under det

sista året fördubblats. Svårast är det att drifva fram gallringar och

ljushuggningar, som på många ställen äro ytterst välbehöfliga. Det är

dock att märka, att nämnda arbeten ofta utförts i samband med afverk-

ning, då de sålunda upptagits i den härför afsedda kolumnen. Det är

kanske den svåraste uppgiften att söka visa de ännu af den stora all-

mänheten oanade fördelar, man vinner genom rättidiga och väl utförda

gallringar. Ett skäl härtill är nog, att gallring inom länet nästan helt

och hållet är okänd. Enligt allmän mening har det nog gallrats, men

denna gallring är liktydig med dimensionsblädning. Denna så skadliga

afverkningsform är inom vissa områden ännu mycket vanlig, och är den-

samma ytterst svår att bekämpa. På vissa större enskilda skogar ha

de senare åren stora gallringar företagits, och är det att förvänta, att

exemplet skall följas af andra. De flesta medelålders bestånd, som upp-

kommit efter svedjning, äro i stort behof däraf. Det skulle vara för

ägare af sådana till långt större fördel att gallra dem till att börja med
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i Stället för att som nu är fallet kalafverka, i bästa fall med kvarläm-

nande af fröträd, hvilka senare på grund af för stor slutenhet i beståndet

ofta ha mindre goda förutsättningar som sådana. — En uppfattning, som

ofta söker göra sig gällande, är att enbart kvarlämnandet af fröträd är

betryggande för återväxten, hvilket tydligen framgår i vissa öfverens-

kommelser rörande afverkning. Det är äfvenledes förenadt med svårig-

heter att få röjningarna verkställda på rätt sätt, och ha dessa varit för-

enade med oskäliga kostnader, då skrädning af virke förekommit, och

detta skett öfverallt på afverkningsområdet. Den sedan gammalt inrotade

vanan med betning, vare sig bete finnes eller ej, oftast med början redan

tidigt på våren, vållar ett ej oväsentligt afbräck på återväxten, synner-

ligast skogsodhngarna. Man börjar dock på sina håll komma till insikt

om, att åtminstone fårbetning är skadlig för återväxten. Skogsvårds-

styrelsen har också vidtagit åtgärder för att å till gemensamt mulbete

upplåten mark skydd måtte i någon mån lämnas den, som vidtager

skogsåterväxtåtgärder eller eljest vill skydda marken.

Afverkningarna ha fortgått ungefär som förut, om än någon minsk-

ning har förmärkts under de senaste åren. Förbrukningen af pappers-

masseved har emellertid ökats, hvilket i synnerhet i närheten af förbruk-

ningsorten och af för flottning lämpliga vattendrag förorsakar starka

afverkningar af gran i biandbestånden och ej sällan ger upphofvet till

afverkning af ungskog i sin bästa växtkraft. Genom nu brukligaste

för^mgringsmetoder, kalafverkning med kvarlämnande af fröträd eller

kalafverkning med skogsodling, i synnerhet hvad den senare beträftar,

aftager granen emellertid ej obetydligt. Visserligen kvarlämnas äfven

fröträd af gran, då detta är möjligt, och vid sådd består fröet oftast

såväl af granfrö som tallfrö; granen får dock åtminstone i senare fallet

på grund af dess biologiska egenskaper träda i bakgrunden. Detta är

att beakta i granområdena.

Med husbehofsvirket iakttages oftast ej den sparsamhet, som vore

möjlig och önskvärd, hvarjämte det sällan tages ut på rätt sätt. Detta

gäller i all synnerhet gärdselvirket. Ej sällan får man se, hurusom för

nämnda ändamål ungskogen i stället för att planmässigt gallras för-

störes därigenom att för bekvämlighets skull behofvet uttages på ett

mindre område i beståndet, som nästan kalhugges. Så är äfven fallet

med virke till byggnadsändamäl och reparationer. I stället för att där-

till använda spridda träd, som utan skada kunna borttagas och som vid

försäljning betinga lägre pris, får man ej sällan se, huru ett vackert och

värdefullt bestånd förstöres. Ett onödigt slöseri med gärdselvirke upp-

står därigenom att i regel allt för mycket hägnader förekomma, hvilka

delvis ofta kunde undvaras.
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Svedjebruket, hvilket på grund af nuvarande förhållanden ej är att

förlikna med det svedjebruk, som är upphofvet till våra vackraste be-

stånd, är ännu i vissa socknar rätt allmänt. Genom denna bränning,

som utföres i juni månad, uppbrännes i regel matjorden, hvarigenom

visserligen en god rågskörd vinnes men däremot skogsåterväxt är

mycket svår att åstadkomma.

Att lämna några siffror för den under femårsperioden närmelsevis

afverkade arealen låter sig nu ej göra. Af länsskogvaktarna äro emeller-

tid under denna tiden undersökta afverkningar å 2,810 egendomar.

Ehuru skogsodling under denna tid utförts å ej obetydliga arealer, kan

man dock med tämligen stor säkerhet säga, att den afverkade arealen

varit ännu större.

Slutligen må framhållas, att de resultat, som under denna första

femårsperiod ernåtts på grund af skogslagarna, måste anses tillfreds-

ställande. Det inskränker sig dock i hufvudsak till en väckning. I ett

län sådant som detta, där skogsmarken är fördelad på så oändligt många

ägare, behöfs det stora krafter för att det ej blott skall stanna härvid.

Skogsvårdsstyrelsens begränsade tillgångar ha redan nu tvungit den-

samma att, som ofvan flera gånger anförts, göra en hel del inskränk-

ningar i de förmåner, som styrelsen hoppats kunna allt framgent bereda

allmänheten. Sålunda antagas tills vidare ej skogsodlingskontrakt, ut-

delning af frö och plantor till nedsatt pris har måst inskränkas, bidrag

till afdikningar af försumpade skogsmarker kunna för närvarande ej be-

viljas, allt förhållanden, som måste menligt inverka på det nyvaknade

skogsvårdsintresset, hvilket, huru starkt det än framträder, dock måste

pekuniärt understödjas för att hållas vid lif. Motvilligt måste styrelsen

afslå alla dessa ansökningar om kultivering af gamla kalmarker, afdik-

ningar m. m., hvilka tills vidare få hvila i afvaktan på bättre tillgångar

i skogsvårdskassan. Vid granskning af styrelsens verksamhet får man

ej ensamt fästa sig' vid gjorda kulturarbeten, man måste också taga

vederbörlig hänsyn till den del af dess verksamhet, som består af under-

visning, rådgifning och tillsyn, en verksamhet som icke genast lämnar

spår efter sig men dock tager en afsevärd andel af styrelsens medel i

anspråk. Det för hvarje år ökade arbetet för tjänstepersonalen i form

af rekvisitioner från allmänheten gifver styrelsen godt stöd för, att den

inslagna arbetsvägen skall leda till ett gynnsamt resultat.

Eksjö den 27 april 1910.

Ivar Berg.
Ordförande.

Oskar Erickson. David Gustafson.
Af landstinget utsedd ledamot. Af hushållningssällskapets förvaltningsutskott

utsedd suppleant.

Henrik Carbonnier.
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Tab. II.

Sammandrag öfver skogsodling år 1909 å kontrakterad mark.

Härad
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Tab. III.

Sammandrag Sfver skogsodling på grund af rekvisitioner år 1909.

Härad
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Tab. IV.

Sammandrag öfver af länsskogvaktarna direkt lämnadt biträde år 1909.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, som erhållit i uppdrag att granska skogsvårds-

styrelsens inom Jönköpings läns landstingsområde redovisning för dess

förvaltning under år 190g, få, sedan detta uppdrag nu blifvit fuUgjordt,

härmed afgifva följande revisionsberättelse:

Revisorerna få vitsorda, att det i styrelseberättelsen intagna utdraget

ur räkenskaperna är i öfverensstämmelse med de oss företedda och

granskade räkenskaperna och utgör behållningen vid 1909 års slut:

Kontant kr. 328: 41

Innestående i bank » 49: 03 ^yy; ^^

Revisorerna få uttala såsom sin mening, att, då statskontoret i

skrifvelse af den 11 oktober 190g föreskrifvit om återleverering af 17,959

kr. 42 öre, som genom misstag blifvit för mycket tilldelade skogsvårds-

styrelsen, denna summa bort synas i bokslutet för 1909 och ej såsom nu

endast intagen i det för 1910 uppgjorda förslaget till inkomst- och ut-

giftsstat, ty faktiskt fanns redan vid 1909 års slut denna skuld att till

statskontoret återbäras.

Räkenskaperna äro försedda med vederbörliga verifikationer.

Fröklängningsanstalten i Nässjö, skogsodlingarna samt plantskolorna

hafva under år 1909 fortgått efter utstakade planer och synas hafva väl

uppfyllt sina ändamål.

Under räkenskapsåret har skogsvårdsstyrelsen för 1,306 kr. 58 öre

förvärfvat äganderätten till tomten, på hvilken fröklängningsanstalten i

Nässjö är uppförd.

Räkenskaper och förvaltning äro handhafda på ett i allo lofvärdt

sätt och då ingen som helst anledning till anmärkning förefinnes, så få

vi tillstyrka, full ansvarsfrihet för skogsvårdsstyrelsen och dess tjänste-

män för det år revisionen omfattar.

Eksjö den 9 juni 1910.

E. W. Laven.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

August Stork. Hj. Leyonmarck.
Utsedd af landstinget. Utsedd af hushållningssällskapet.



Skogsvårdsstyrelsens inom Kronobergs län

verksamhet och förvaltning år 1909,

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Sedan konjunkturerna för virkeshandeln under årets lopp något

förbättrats, har en stegrad afverkning däraf blifvit en naturlig följd.

Denna afverkning har dock i mindre grad omfattat den mogna och

gröfre skogen, än fast mer den unga tillväxande. Sådan yngre skog,

försågad till planschetter och boaseringsbräder eller upphuggen till spär-

rar eller pitprops, har nämligen utgjort kurantare export- och försälj-

ningsvara än gröfre virkessortiment. Till denna årsafverkning af till-

växtkraftig ungskog för export kommer äfven cellulosafabrikernas behof

af ved för pappersfabrikationen, hvilken för länets sex fabriker uppgått

till bortåt 100,000 kubikmeter fast mått. Om äfven med fullt berätti-

gande de enskilda skogarnas tillväxttid tillmätes kortare än statsskogar-

nas, måste det dock beklagas, att i full tillväxt och hög förräntning

stående ungskogar bUfva föremål för kal- eller trashuggning, hvilket för-

farande medför en nationalförlust, som ovedersägligen drabbar hårdt

den nästkommande generationen.

I allmänhet bedrifves fortfarande inom länet dimensionshuggning,

hvilken afverkningsform är den gynnsammaste för vdrkeshandlaren.

Där dimensionshuggningen endast omfattar ståndskog nedtill 20 cm.

brösthöjd, såsom vanligen sker inom Uppvidinge härads högland, är

skadan å beståndet ringa eller ingen, alldenstund de kvarstående stam-

marna i allmänhet bilda ett tillväxtkraftigt, om ock något utglesnadt

framtidsbestånd. — ]\Ien omfattar afverkningen, som eljest vanligen är

fallet, samtliga stammar nedtill 15 cm. br.-höjd, eller till och med där-

under, så återstår endast tillväxtlös trasskog, som lagenligen måste

bortrensas för efterföljande skogsodUng. Skogsvårdsstyrelsen har under

detta, såväl som föregående åren, sökt att på undervisningens väg öppna

de smärre skogsägarnas ögon för skogsvårdens elementära kraf. Sty.

relsens personal har äfven lämnat den skogsägande allmänheten upp.

lysningar och råd, såväl beträffande ståndsskogens vård som hyggenas

behandling efter afverkningen. Tillföljd af skogens allmänna värdesteg-

Skogsvårdsföreningens Tidskrift, iqio. Bilaga i

.

5
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ring och skogslagens äterplanteringskraf, förspörj es en alltjämt ökad

omtänksamhet beträffande skogen, dess vård och omsättning. Fröträds-

ställningar eller därmed jämförliga åtgärder för beredande af naturlig

återväxt vinna allt mera erkännande. Sådana fröträdsställningar hafva

till afsevärdt antal blifvit genom styrelsens tjänstemän under året an-

ordnade.

På styrelsens uppdrag har af länsjägmästaren under året företagits

detaljerad undersökning af skogsvården å en del större egendomar, hvar-

ibland den af tyskar, för ett antal år sedan, inköpta egendomen Asa;

och är det ett nöje att kunna vitsorda, det skogsskötseln å nämnda

egendom utförts på ett särskildt mönstergildt sätt. Då skogsafverkningen

för året varit under den normala, men tillväxten, gynnad af riklig ne-

derbörd, utomordentligt god, torde någon öfverafverkning under inne-

varande år icke hafva förekommit inom länet.

Skogsodlingen.

Skogsmarken i Kronobergs län visar i allmänhet benägenhet för

stark gräsväxt de närmaste åren efter skedd afverkning. Gynnadt af

skogsaffallets förmultningsprodukter, inflyttar efter markens kalhuggning

eller beståndets starkare utglesning en rik markflora, hufvudsakligen

bestående af gräsarter, och på dessa kal- eller trashuggna områden finna

beteskreaturen sin näring. Men efter ett antal år, längre eller kortare

beroende af markens kalkhalt och fuktighetsgrad, aftager gräsväxten,

sumpmossor inflytta på fuktiga eller syrliga lägen, ormbunkar på medel-

goda marker, och ljung i blandning med lingonris på sämre eller hög-

ländare lokaler. Marken har härmed blifvit förvildad och dess bördig-

het sänkt. Enda medlet till återupprättande af den förlorade bördig-

heten är åtgärder för skogsåterväxt. Af sålunda förvildade äldre afverk-

ningsområden, ä hvilka gräsväxten ersatts af mossor eller ljung, och

hvarå skogsväxt uteblifvit eller infunnit sig luckig och spridd, finnas

fortfarande stora arealer inom länet. Det är dock en glädjande företeelse,

att skogsägarna alltmera börja inse nödvändigheten af sådana områdens

renhuggning och skogsodling. Ansökningar om erhållande af skogsfrö

och plantörsbiträde ökas för hvarje år, och uppgingo 190g till ett antal

af 453 st.

Styrelsens understödjande af dessa frivilliga skogsodlingar har fort-

gått efter samma grunder som föregående åren af styrelsens verksam-

het. Skogsägarna hafva nämligen erhållit skogsfrö och skogsplantor

gratis, samt jämväl kostnadsfritt biträde af styrelsens till ett 20-tal upp-

gående plantörer. För erhållande af dessa förmåner har uppställts så-
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som enda villkor, att de till skogsodling afsedda områdena blifva om-

sorgsfullt renhuggna och befriade från all skräpskog och spridda buskar

af barr- och löfskog, alldenstund erfarenheten visat, att endast genom

jämna och likåldriga skogsbestånd högsta möjliga masstillväxt kan af

ståndorten ernås.

De senare årens ojämna tillgång på skogsfrö har i någon mån ver-

kat hämmande på skogsodlingen. Sålunda hade styrelsen endast till

förfogande granfrö från frösättningen år 1904, och hade detta granfrös

_grobarhet, men isynnerhet dess groningsenergi, naturligtvis under mel-

lantiden bet>'dligt reducerats.

Åt skogsägare, som därmed önskat göra försök, har styrelsen in-

förskrifvit ett mindre kvantum granfrö från norra Tysklands bergsstockar

(närmare bestämdt Hartz), hvars klimat inom den högtbelägna gran-

zonen nästan fullkomligt öfverensstämmer med södra Sveriges.

Resultaten af dessa odlingsförsök hafva gifvit vid handen, att det

tyska granfröet ägt betydligt högre grobarhet än det uppmagasinerade

svenska fröet, samt dessutom alstrat afsevärdt kraftigare plantor.

Alltsedan första verksamhetsåret har styrelsen ansett angeläget

vara, att gynna undervisningen i skogsodling vid länets folkskolor, då

sådan undervisning i barnaåren med all säkerhet torde bana väg för

skogsodlingsintressets höjande i framtiden.

Ett viktigt stöd för detta sträfvande har sedermera erhållits genom

Kungl. Majits cirkulär af den 28 febr. igoS, angående obligatoriska

planteringsdagar vid folkskolor och med dem jämförliga läroanstalter.

Verkningen af detta cirkulär har under året särskildt framträdt, däri-

genom att ett flertal skolråd anhållit om skolplantering, samt andra

ökat antalet skogsplanteringsdagar.

Till de skolor, som förestås af lärarinnor, har ansetts nödvändigt

att sända skogsplantör under skogsodlingsarbetet, hvaremot lärarna i

öfriga skolor, efter genomgången planteringskurs, ansetts lämpliga att

själfva leda kulturundervisningen.

Emedan likväl en del äldre lärare årligen afgå, för att ersättas af

yngre från seminarium utexaminerade, har ansetts lämpligt, att någon

undervisning i skogsodling meddelades redan i seminariet. På anmodan

af detta läroverks föreståndare har länsjägmästaren med afgångsklassen,

jämte folkskolans öfningsafdelning, hållit en praktisk kurs i skogsodling,

förenad med föreläsning öfver skogens biologi.

Under året utförda skogskulturer hafva utvecklats under g\'nnsam

väderlek och visa sie därför, särdeles lofvande,
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Sammandrag af skogsodlingar, under styrelsens medverkan

utförda på frivillighetens väg.

Antal re-

kvirenter
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af åtminstone 75,000 hektar. Dessa områden hafva tordom varit skog-

bevuxna enligt vittnesbörd af torfmossarna, som uppbevarat de grofva

stammar, hvilka en gång vuxit på försumpningsområdenas stränder.

Genom under decennier upprepad brandkultur, som fortgått ända intill

\åra dagar, har skogen småningom blifvit utödd, samt marken förvildad,

utarmad och Ijungbeväxt. Och i skogsförödelsens spår ha framträdt

frostskador, som hämmat landtbrukets utveckling och minskat den for-

dom talrikare befolkningsnumerären. Styrelsen söker på allt sätt att

gynna den frivilliga skogsodlingen på dessa ödsliga områden, och dess

tjänstemän framhålla vid alla besök å rj^markema vådorna och de og\mn-

samma följderna af ljungbränningen, som ännu stundom utöfvas, till

fördel för ett tillfälligt magert bete, men bakslag i form af än ytterli-

gare nedsatt jordbördighet. Styrelsens försök att genom sporadiskt an-

lagda skogskomplexer frambringa moderbestånd», hvilka i framtiden kunde

befröa kringliggande kalmarker, har icke vunnit önskad framgång, eme-

dan vägen till målet synts jordägarna alltför lång.

Det enda skogsträd, som med hopp om framgång kan omedelbart

odlas på ljungr}'en, är tallen, och först sedan denna under en tillväxt-

tid af flera decennier hunnit humificera den i \-tan ofruktbara r}-j orden,

kan granen med fördel införas. Då emellertid detta senare trädslag

äger vida större jordförbättringsförmåga än tallen, samt dess odling,

tillföljd af billigare och vanligen rikare frötillgång, drager väsentUgt

lägre kostnad än tallkultur, skulle möjligheten af dess odling direkt på

ljungmarken i hög grad befordra dessa kala markers återkultur.

För vinnande af erfarenhet i hvad mån gödning med mineralämnen

förmår g>'nna och framdrifva granplantan vid dess odling direkt på

lymarken, har styrelsen under året anlagt ett försöksfält och samtidigt

med rutvis sådd af enbart granfrö gifvit hvarje såddruta ett gödnings-

tillskott af blandad kalk, kali och fosforsyra, samt efter plantornas upp-

spirande ett mindre tillskott kväfve i form af chilisalpeter. — Hela göd-

ningskostnaden uppgick till 4 kronor pr hektar.

Åtgärder för spridande af kunskap i skogsvård.

Styrelsen har äfven innevarande är prenumererat och till den skogs-

ägande allmänheten, folkskollärarna och skogsvårdskommittéemas leda-

möter utsändt 500 ex. af Skogsvårdsföreningens folkskrifter, samt 100

ex. af tidskriften Skog\-aktaren, hvarjämte länsjägmästarens broschyrer:

* Handledning i skogsodling» och ; Om skogsmarkens försumpning» blif-

vit till intresserade personer utdelade.
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Kontant bidrag till utdikning af försumpad skogsmark.

Insikten om fördelen af försumpade skogsområdens torrläggning;

vinner alltmera utbredning bland länets skogsägande allmänhet.

Tyvärr motverkas detta intresse af den allmänna bristen på arbets-

folk, samt genom de höga dikningspris, som med detta arbete mera

förtrogna landtarbetare numera betinga sig. Särskildt under år 1909

var arbetaretillgången på landet ringa, och då under samma nederbörds-

rika år starka vattenflöden tillkommo, blefvo flera planerade diknings-

företag antingen försenade eller uppskjutna.

Under året har till styrelsen inkommit 24 st. ansökningar om bi-

drag till utdikning af försumpade skogsmarker, och har med anledning

häraf ett flertal undersökningar blifvit företagna och dikningsplaner upp-

rättade. I kontanta bidrag, intill hälften af beräknade dikningskostnaden,

har under året för utförda dikningsföretag utbetalts kronor 405: 63.

Skogsafverkningar, påkallande Skogsvårdsstyrelsens ingripande.

Skogsvårdsstyrelsen, som vid slutet af år 1908 mottagit anmälning

om ett större antal skogsafverkningar, hvilka efter skedda besiktningar

visat sig företagna i uppenbar strid mot skogslagens bestämmelser, har

under årets lopp handlagt dessa ärenden jämte nytillkomna, genom af-

fordrande af garantier för de sköflade områdenas återkultur. Af sålunda

affbrdrade skogsodhngsförbindelser hafva under år 1909 inlämnats 670

st., som blifvit godkända.

Då styrelsen med en del skogsafverkare icke kunnat träfi"a godvil-

ligt aftal till återväxtens betryggande å afverkade områden, har styrel-

sen, jämlikt skogslagens 2 §, nödgats i 60 fall påkalla K:s Befallnings-

hafvandes undersökning. Med anledning häraf hafva laga syner förrät-

tats å 6 olika hyggesområden, hvarefter 8 aff"ordrade förbindelser god-

viUigt aflämnats. Återstående till undersökning anmälda skogsodlings-

ärenden balanseras till nästa år.

I ett fall, där afverkningen omfattat tillväxande ungskog, och med

afverkaren ej uppnåtts uppgörelse i godo, har styrelsen jämväl, i enlighet

med skogslagens 4 och 5 §§, hos öfverexekutor begärt förbud mot vi-

dare afverkning. De under styrelsens fem verksamhetsår affordrade,

inkomna och godkända skogsodlingsförbindelserna uppgingo vid årets

slut till ett antal af 878 st., representerande en skogsareal af 3,544 hektar

(= 7,088 tunnland).
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Skogsvårdskommittéerna.

Dessas antal uppgå till 53 st.

Disponibla medels placering.

Styrelsens löpande aftarer förmedlas fortfarande af Sydsvenska

Kredit A.-B. och Skånes Enskilda Banks afdelningskontor i Växjö me-

delst depositions-, giro- och sparkasseräkningar.

Skogsvårdsstyrelsens sammanträden och expedition.

Styrelsen har under året haft 10 sammanträden under tillhopa 14

dagar å dess expeditionslokal i Växjö. Diariserade ingående skrifvelser

utgjorde 1,909 st. och utgående expeditioner 1,904 st.

Skogsvårdsstyrelsens Inkomst- och Utgiftskonto för år 1909.

Debet.

Behållning från 1908 37,690:93
Kungl. Majt:s anslag till skogsvårdsstyrelsens verk-

samhet 1.500: 00

Skogsvårdsafgifter 41,540: 70

Återbetalning af förskjutna kostnader för laga syner

enl. Kgs Befallningshafvandes förordnande 184: 30
Räntors konto 2,318:08

Diverse inkomster (försålda plantor och skogsfrö) 335^00 45^878:08

Summa kr. 83,569: 01

Kredit.

Lönekonto 6,000: 00

Rese- och dagtraktamentens konto 3>435: 07

Skogskulturskonto 7,578: 45
Skogsfrökonto 6,163: 90
Plantskolornas konto 512:09
Hyggesbesiktningars konto 261:75
Utdikningskonto 405: 63

Omkostnaders konto (Annonser, tryckning, hyror m. m.) 2,450: 68 26,807: 57

Behållning till 1910 56,761: 44

Summa kr. 83,569:01
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Inkonist= och Utgiftsförslaget för år 1910.

Debet.

Beräknad behållning från 1909 (sedan restitutionen, c:a 10,000

kronor, fråndragits) 40,000: 00

Kungl. Maj:ts anslag till skogsvårdsstyrelsens verk-

samhet 1,500: 00

Skogsvårdsafgifter, förslagsvis 15,000: 00

Räntevinster, förslagsvis 2,000:00 18,500:00

Summa kr. 58,500: 00

Kredit.

Löner 6,000: 00

Rese- och dagtraktamenten 4,000: 00

Skogskulturer och plantskolor 10,000: 00

Skogsfrö 10,000: 00

Expenser och hyror 1,500:00

Material och inventarier 200: 00

Eventuella utdikningar af försumpad skogsmark 8,000: 00

Laga syner enl. Kg:s Befallningsh:s förordnande 2,000: 00

Diverse förefallande utgifter 3'5°°- °° 45,200: 00

Beräknad behållning till år 1911 13,300: 00

Summa kr. 58,500: 00

Växjö i x^pril 19 10.

G. H. af Petersens.

C. V. Sellergren. P. M. Olsson.

Eng. Hemberg.
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Efter verkställd granskning af skogsvårdsstyrelsens inom Krono-

bergs län räkenskaper och förvaltning för år 1909 få vi afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster:

Behållning från år 1908 37,690: 93
Statsbidrag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet ... 1,500: —
Skogsvårdsafgifter 41,540:70
Återbetalning af förskjutna kostnader för laga syner enligt Konun-

gens befallningshafvandes förordnande 184: 30
Räntor 2,318:08
Diverse inkomster 335

Summa kr. 83,569

Utgifter:

Löner 6,000: —
Rese- och dagtraktamentsersättningar 3)435: 07

Skogskulturer 14,254:44
Hyggessyner 261: 75
Utdikningskostnader 405:63
Omkostnader såsom hyror, annonser, tryckning m. m. 2,450: 68

26,807: 57
Behållning till år 1910 56761:44

Summa kr. 83,569: o

Vid genomläsandet af styrelsens protokoll, mot hvilka vi ej funnit

anledning till anmärkning, hafva vi iakttagit, att styrelsen med allt skäl

och helt visst med anledning af revisorernas den 3 juli förra året gjorda

anmärkning beträffande 336 stycken då från år 1908 ej handlagda skogs-

ärenden, vid sammanträde den 24—25 juli sistlidet år beslutit, att, i

stället för att, såsom tillförene, på ett tidsödande sätt samfälldt hand-

lägga de förberedande åtgärderna för ärendena, uppdraga detta åt läns-

jägmästaren. Härigenom har en afsevärd lättnad och tidsbesparing vid

ärendenas behandling ernåtts, så att ej blott de omnämnda från år igoS

balanserade skogsvårdsärendena fått sin nöjaktiga behandling, utan så

äfven de under revisionsåret inkomna.
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Då dessutom styrelsens räkenskaper hafva befunnits ordentligt

förda och med vederbörliga verifikationer försedda, få vi härmed till-

styrka att full ansvarsfrihet beviljas styrelsen för den tid revisionen

omfattar.

Växjö den 30 juli 19 10.

K. Posse,
af Kungl, Maj;t förordnad revisor.

S. A. Nilsson, E. Hederstierna,

af landstinget utsedd revisorssuppleant. af Kronobergs läns hush.sällskap

förordnad revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Kalmar läns norra

landstingsområde berättelse för år 1909.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Styrelsens sammansättning har under året ei undergått någon för-
Styrelsens

'
. . .

J & ö sammansätt-
ändring, utan utgöres fortfarande af bruksägaren m. m. G. Boréll, ^i ning och biträ-

Kungl. Maj:t förordnad ordförande, bruksägaren m. m. H. Tillberg, vald '^^" '"• "^•

af landstinget och direktören E. Westberg, vald af hushållningssällskapets

förvaltningsutskott.

Suppleanter: kaptenen T. Lybeck, utsedd af landstinget och rytt-

mästaren m. m. friherre E. Fleetwood, utsedd af hushållningssällskapets

förvaltningsutskott.

Såsom länsjägmästare och samtidigt sekreterare och kassaförvaltare

har f. d. jägmästaren, friherre A. F. Kruuse fortfarande varit anställd.

Hos skogsvårdsstyrelsen äro antagna 3:ne länsskogvaktare, af hvilka

den inom Västerviks distrikt anställde är skyldig att, när tjänsteresor ej

hindra, biträda vid länsjägmästareexpeditionen och den inom Tuna distrikt

att, förutom sina tjänstegöromål i öfrigt, förestå styrelsens frökläng-

ningsstuga.

Skogsvårdskommittéer finnas tillsatta inom landstingsområdets samt-

liga kommuner med undantag af Loftahammar, Misterhult och Gårdveda.

Skogsvårdsstyrelsen har under året hållit 12 sammanträden, däraf

dock 3:ne i sammanhang med de resor styrelsen gjort dels i och för

inköp af en mindre lägenhet vid Tuna station, för att erhålla plan för

klängstuga och bostad till dess föreståndare, dels för att inspektera sko-

gar, hvarå större afverkningar skett.

Antalet i länsjägmästarens expedition under berättelseåret diarie-

förda tjänsteärenden uppgår till 408 stycken.

Länsjägmästarens resor och förrättningar utom hemmet hafva upp-

tagit 1
1 5 dagar. De därunder handlagda förrättningarna fördelas så-

lunda.

Besiktning af afverkningar 48 förrättningsställen

Dito af kulturer 14 »

Råd i skogsvård 26 »

Diverse förrättningar 14 »

Summa 102 förrättningsställen
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Länsskogvaktarnas rese- och förrättningsdagar hafva uppgått till

410 st. och fördelas de därunder verkställda förrättningarna sålunda:

Skogsodlingsarbeten ;^t, förrättningsställen

Besiktning af afverkningar 78 »

Utsyningar m. m 49 »

Uppgörande af afdikningsförslag 30 »

Råd i skogsvård 21 »

Diverse förrättningar 48 »

Summa 259 förrättningsställen

För att befrämja det växande intresset för skogsodling och äga till-

gång af skolade plantörer samt för att bereda tillfälle för de lärare, som
själfva önskade leda kulturarbetena vid sådana planteringsdagar, hvarom

Kungl. Maj:t den 22 februari 1908 utfärdat cirkulär, insikt och färdig-

het att utföra skogsodlingar och sköta plantskolor, har styrelsen under

året anordnat 2."ne skogsodlings- och plantörskurser, en under våren å

Ankarsrums bruks skogar och en under hösten å Västerviks stadsmark.

Dessa kurser, som leddes af länsjägmästaren, biträdd af länsskogvak-

tarna, pågingo sammanlagdt under 10 dagar och räknade 57 deltagare,

hvilka erhöUo fria resor samt ett traktamente af 2 kronor per dag.

Skogsvårdsstyrelsen har dessutom, i syfte att väcka intresse för och

sprida kunskap om skogens bättre vård och skötsel utdelat 2,000 ex. af

Skogsvårdsföreningens folkskrifter, därvid liksom i fråga om insamlande

af anmälningar och i flere andra afseenden skogsvårdskommittéerna varit

till ej ringa gagn såsom en behöflig mellanhand emellan styrelsen och

skogsägarna.

Länsjägmästaren såväl som länsskogvaktarna hafva i öfrigt under

sina resor på olika platser sökt intressera och undervisa skogsägare i

skogens behandling och vård.

Som skogsvårdsstyrelsen som en bland sina viktigare uppgifter an-

sett vara att i skogbärande skick få återförsatta de marker, hvilka blif-

vit kalafverkade före 1905, då gällande skogslag trädde i kraft, har sty-

relsen jämväl under detta år beviljat kostnadsfri skogsodling å dylika

marker. Såsom villkor för skogskulturernas erhållande har dock liksom

förut fordrats ej blott skogsodlingsområdets befriande från marbuskar

och skräpskog samt hinderligt ris, utan äfven dess fredande för skadlig

betning, hvarjämte det ålegat rekvirent att tillhandahålla plantören kost

och husrum samt till denne utbetala dagarfvode när förrättningen varar

mera än 2:ne dagar.

Öfver de pä grund häraf genom styrelsen utförda skogsodlingar,

snm stått under ledning af länsskogvaktarna och dem biträdande 14
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skogpslantörer, hvilka senare därvid användt 249 dagar, lämnas här nedan

närmare redogörelse.

„ .. . ,
Rekvi-H ar ad
renter

!
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Efter inkomna anmälningar hafva planteringsdagar varit anordnade

vid 27 särskilda skolor, därvid under 39 dagar undervisning i sådd och

plantering lämnats 704 barn, som sammanlagdt utgjort 936 dagsverken.

Förutom 3:ne fasta plantskolor, belägna vid Västervik, Tuna och

Målilla och stående under länsskogvaktarnas omedelbara tillsyn, finnas

därjämte på spridda ställen inom landstingsområdet 1 1 st. mindre så-

dana. Af dessa senare torde flere komma att utläggas, i samma mån
som de förra utvidgas.

Uti plantskolorna har under året utsatts 9,7 kg. tall-, 5,4 kg. gran-

och 2,2 diverse skogsfrö.

Vid årsskiftet utgjorde tillgången af:

Tallplantor, i-äriga 489,000 st.

» 2 » 161,000 »

Granplantor, i » 162,000 »

» 2 » 113,000 »

» 3 * .
9,000 »

Div. plantor i » 35,000 »

» 2 » 20,000 »

» 3 » 5.000 »

Summa 994,000 st.

Under året har inköpts och i fröklängningsstugan vid Tuna station

utklängts 1,188 hl. tallkott, hvaraf erhållits 592 kg. rengjordt frö, som,

efter ett pris af 12 kronor per kg. kan värderas till kronor 7,104

Om från detta belopp dragés:

inköp af kottar kr. 4,354

arbetskostnader och frakter » 603

ränta å klängstugan » 80 5,037

skulle fröklängningen lämnat en behållning af kronor 2,067

Styrelsen har beslutat att på välbelägen plan nära banan och Tuna

station uppföra ny klängningsstuga i stället för den gamla, som förutom

att hon har ett mindre fördelaktigt läge skulle behöfva undergå dyrbar

reparation och tillbyggnad.

Afdikningar. Skogmarkerna inom landstingsområdet, särskildt inom östra delarna

däraf, äro i allmänhet starkt bergbundna med mellan bergshöjderna be-

fintliga större eller mindre dalgångar, som utgöra den bästa marken och

hvarifrån den största tillväxten kan påräknas. Efter de stora afverknin-

gar, som genomgått flertalet af skogarna, har emellertid just å den bättre

skogsmarken uppstått ej obetydligt med försumpningar, förorsakade af

genom skogens uthuggning minskad afdunstning eller de naturliga af-

loppens fördämning.

Klängniugs-

stiipan.
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För att uppmuntra till afdikning af dylika eller eljest för skogspro-

duktion lämpliga vattensjuka marker, har styrelsen, efter därom gjord

anmälan, bekostat undersökning och uppgörande af afdikningsförslag

för sådana marker samt beviljat anslag till afdikning af dem däraf, som

genom till skäligt pris verkställd torrläggning kunna blifva för skogsbörd

fullt dugliga, dock med åliggande för markägaren att utföra diknings-

arbetet i enlighet med den godkända planen samt i brukbart skick un-

derhälla dikena i 20 år.

Under året hafva hos 33 rekvirenter dikningsplaner upprättats och

godkänts, omfattande en dikeslängd af 37,109 meter och till en beräk-

nad kostnad af kronor 8,434: 18.

Af de planlagda dikningsarbetena är dock endast en mindre del

under året utförd.

För att kunna förekomma olämpliga och lagstridiga afverkningar^^^'_.^'^^''^'^^^J^^^^

samt bereda markägare tillfälle att redan före en tillämnad afverkning

få kännedom om såväl de skogsvårdsarbeten, hvilka af densamma blifva

en följd, som skogens ungefärliga värde, har skogsvårdsstyrelsen under

detta liksom föregående år genom i ortens tidningar införd kungörelse

låtit tillkännagifva att skogsägare, som önska erhålla anvisning och råd

om skogens skötsel eller biträde vid utsyningar, anordnade af fröträds-

ställning och hjälpgallring m. m., erhålla allt sådant kostnadsfritt under

2:ne dagar, samt för öfverskjutande tid mot lågt dagarfvode.

Begagnande sig af dessa förmåner hafva ägarna till 26 egendomar

och gårdar på begäran erhållit råd och anvisningar om skogens skötsel,

skriftligen afifattade, af länsjägmästaren och 2 1 skogsägare sådana af läns-

skogvaktarna, hvilka därjämte verkställt utsyningar och utmärkt fröträd,

såsom närmare synes af nedanstående tablå:

Härad Förrättnings-

ställen
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den dock äfven till åliggande öfvervaka att föreskrifterna i lagen an-

gående vården af de enskilda skogarna iakttagas.

För detta ändamål hafva länsjägmästaren och länsskogvaktarna be-

siktigat 80 st. skogar, hvarå afverkningar pågingo eller nyss afslutats,

och hafva många af dessa skogar besökts flera gånger såväl af den förre

som de senare.

Härvid har befunnits att å 35 skogar afverkningen bedrifvits på så-

dant sätt att återväxten måste anses äfventyrad, men de flesta af afver-

karna hafva ingått på godvillig uppgörelse om markens återställande i

skogbärande skick och under året äro endast 3:ne sådana undersök-

ningar, som omförmäles i § 2 af skogsvårdslagen, förrättade.

Uti en under föregående år anhängiggjord, men nu afdömd rätte-

gång hafva svarandena ålagts verkställa skogsodling och betala alla kost-

nader i målet.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Kalmar läns norra landstingsområde beräknas innehålla en ägovidd

af 514,848 hektar. Efter afdrag af inägor, beräknade utgöra 89,023

hektar, uppgår den totala utmarksarealen till 425,825 hektar, hvaraf de

allmänna skogarna dock upptaga 37,670 hektar.

Enligt de uppgifter, som blifvit insamlade öfver saluafverkningarna

inom landstingsområdet, synas dessa under året hafva varit ungefär lika

stora som föregående års eller omkring 325,000 kbm., men visa den

skillnaden, att afverkningarna af timmer varit mindre, men beträffande

ved och massaved större än förut.

Angående de enskilda skogarnas tillstånd är föga nytt att tillägga

till hvad härom blifvit i föregående berättelser anfördt, eller att desamma

i allmänhet äro hårdt uthuggna och illa medfarna.

I fråga återigen om skogens skötsel kan visserligen en ljusning till

förbättring spåras, i det att allt flera skogsägare börja beakta skogs-

vårdens fordringar.

Fortfarande äger dock öfverafverkning rum och fortfarande använ-

des i öfvervägande grad dimensionshuggning, och då därvid nödig hän-

syn ej tages till skogens föryngring eller tillväxtförmåga måste denna

afverkningsmetod ur skogshushållningssynpunkt anses förkastlig, särskildt

när minimidimensionerna sättas så lågt att utaf den kvarlämnade skogen,

som afses att utväxa och bilda bestånd, en stor del utgöres af för fort-

växt odugliga träd.

Samtidigt med att skogarna äro utsatta för hård och ofta olämpligt

utförd afverkning ägnas däremot alltför liten uppmärksamhet åt deras



KALMAR LANS XORRA LANDSTIN"G50MR.\DE. b I

beständsvård, och tillgodogöras vanligen ej de skogstillgångar, som kunde

och borde uttagas genom hjälpgallring eller rensningshuggning.

Afven ek- och annan löfskog anlitas strängt och dä, hvad beträttar

ekskogarna, som vanligen förekomma ä betesmark, någon äterväxt efter

afverkningarna ej är att förvänta eller åtgärder därför vidtagas, försvinna

dessa skogar alltmera.

Under året har s, k. > gråbarrsjukan^ ä ung eller medelålders tall-

skog uppträdt tämligen allmänt, särskildt inom noira delarna af lands-

tingsområdet och genom »tallmätaren» har skadegörelse skett å medel-

ålders tallskog på ett område om cirka 25 hektar.

Västervik i april 19 10.

A skogsvårdsst\Telsens vägnar:

Gust. Boréll.

/ A. Fred. Knnise.

SkogsvArdsfifreniftgrHS tidskrift iqio. Bilaga
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Undertecknade, revisorer för granskning af skogsvårdsstyrelsens i

Kalmar läns norra landstingsområde förvaltning under år 1909, få efter

fullgörandet af detta uppdrag häröfver afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster.

Behållning från 1908, innestående å bank 27,023: 11

Statsbidrag 2,500: —
» till befrämjande af skogsodling 2,000: —

Hushållningssällskapets anslag 2,000: —
Skogsvårdsafgifter 26,373: 51

Återbekomna skogsundersökningskostnader 583: 87

» skogsodlingskostnader 320: —
» rättegångskostnader 275: 07

Försåldt skogsfrö 76: 80

» utklängd kött 25: 30 102: 10

Räntor 955^ 5^ 35>iio: ^3

Kassaförvaltarens fordran sy^^ 1909 65: 09

Summa inkomster Kr. 62,198: 33

Utgifter.

Kassaförvaltarens fordran ^/j 1909
Aflöningar

Reseersättningar och dagarfvoden

Kostnad för plantskolor

» » fröklängning

» » frö och plantor

» :> skogsodling

» » dikning

Tidskrifter, trycknings- och annonskostnader ..

Kostnad för skogsvårdsstyrelsemöte

» » skogsundersökningar

Rättegångskostnader

Diverse kostnader

Till statskontoret återburna skogsvårdsafgifter

Inköp af fastighet

inventarier

Behållning, innestående å bank

76: 71

7,027: —
4,554: 87

593: 39
4,770: 31

835:75
7,944: 62

2,602: 10

1,200: 17

380: —
282: 59
189: 05

771: 70

2,593: 50

4,050: —
941: 52

23,379: 05

Summa utgifter Kr. 62,198:33



KALMAR LÄNS NORRA LANDSTINGSOMRÅDE. 83

Ställningen vid 1909 års slut.

Ti/lgå?igar.

Innestående å bank 23,379: 05

Skogsfrö: 340 kg. tallfrö 2,822: —
» 10,9 kg. diverse frö 59^95 2,881:95

Fastighet: klängstugans vid Tuna
bokförda värde 1,098: —
lägenheten Karlsro 4,050: — 5,148

Inventarier 1,608:77

Summa tillgångar Kr. 33,017

Skulder.

Kassaförvaltarens fordran 65: 09
Ej lyftade anslag till dikningsföretag 11,116:07 11,181: 16

Återstående behållning 21,836: 61

Summa skulder Kr. 33,017: 77

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 1909.

Västervik den 7 juli 19 10.

G. Odencrants. Axel Hedenberg.
Af Kungl. Maj:t förordnad revisor. Hushållningssällskapets revisor.

Carl F. Edholm.
Landstingets revisor.





Skogsvårdsstyrelsens i Kalmar läns södra landstings-

område berättelse för år 1909.

De enskilda skogarnas areal.

Arealen har ej undergått någon förändring, hvarför densamma upp-

tages i enlighet med 1905 års statistiska uppgifter, enhgt hvilka de en-

skilda skogarnas areal uppgår på

Fastlandet till 302.604 hektar

Öland 4,141

Summa 506,745 hektar

Af förestående fastlandsareal torde med samma beräkningsgrund,

som under föregående år, kunna upptagas 227.000 hektar såsom för

skogsbörd duglig och på Öland -1,141 hektar sådan mark.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel,

Xågon afsevärd förändring i de enskilda skogarnas tillstånd och

skötsel har — i stort sedt — helt naUirligt icke kunnat skönjas ännu

efter tillkomsten af 1903 års lag angående vård af enskildas skogar, utan

äro skogarnas tillgodogörande i allmänhet beroende af virkesspekulan-

temas anbud och sällan ägnas någon tanke på den skada, som, oftast

genom försäljning af den tillväxande skogen, tillfogas egendomen och

isynnerhet efterkommande släkten.

Sparrhuggning, props och läkt, äro dock de mest förödande at-

verkningarna. Större och mindre skogskomplex finnas dock, hvilka spa-

ras och vårdas och intresset för en bättre skogsvård synes efter hand

stegras för hvarje år och i allt vidare kretsar, alltefter som skogsvårds-

styrelsens vidtagna åtgärder för skogsupplysning hinner verka.

Visserligen omfatta de flesta relaisitionerna af frö och plantor sådan

mark, som måste återodlas, såsom afverkad efter 1905 års början, men

glädjande är dock att uppmärksamheten äfveri börjat ägnas åt äldre

kalmarkers återodling.

Afverkningarna på de enskilda skogarna hafva likväl ej under be-

rättelseåret bedrifvits i samma omfattning, som under föregående år
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genom tryckta penningekonjunkturer och låga virkespris, hvarjämte sulfit-

fabrikationen vid Emsfors och Finsjö längre tid af året varit inställd,

men emot årets slut, syntes virkesaftarer åter tilltaga och tidningarna

tillkännagåfvo afslutade skogsköp i de flesta socknar.

Genom trägna uppmaningar därtill, föregår nu ofta fröträdsutställning

de afslutade skogsköpen och då detta sker efter förut ingifna ansöknin-

gar om biträde af styrelsens skogvaktare, utsättas alltid — där tillgång

finnes — fullt dugliga och tillräckligt antal fröträd, som borga för en

kommande god återväxt af skog. Betesfrågan utgör fortfarande ett

medel för tidsutdräkt vid de afverkade hyggenas återodling, som äfven

påkalla syner enligt § 2 i lag angående vård af enskildas skogar och

där skogsmarken ligger öppen för hela byn, eller där hela socknens

skogsmark ligger ostängd, såsom i Mönsterås, utgör detta verkligen en

mycket besvärlig fråga att lösa, likaväl som på enstaka hemman med
knapp betestillgång.

Oftast har det likväl visat sig, att framställda fordringar för betes-

kreaturen varit öfverdrifna och att »medlet» begagnats för att kringgå

lagen och undvika kulturkostnader.

Röjning och beredning af hyggen, afverkade t. o. m. 1908 års slut,

äfvensom de af 1905— 1907 års hyggen som ej medhunnits föregående

år har under året fortgått, delvis med tvång och äro nu efter sista års-

berättelsen ytterligare 448 hektar, fördelade på 75 hemman och hem-

mansdelar hemfallna för skogskultur från och med innevarande vår.

Hvad Öland beträffar hafva rekvisitioner af plantor och plantörer

något minskats, beroende till kanske största delen på svårigheten och

kostnaderna för kulturfältens infredning, som hittills varit hänvisadt till

stengårdar, ofta med lång transport af stenen från »Alfvaren». Genom
den nu upplåtna järnvägsförbindelsen med hamnar och med Boda krono-

park torde stängselvirke lättare kunna anskaffas och skogskulturerna

främjas.

Betydande arealer ligga emellertid där, i synnerhet på östra sidan,

omkring därvarande landborg, väntande på skogskultur, som säkerligen

skulle gå väl till och gifva marken ett värde, som den i sitt nu obe-

gagnade skick saknar, eller i bästa fall endast utgöres af ett klent

fårbete.

Frösättningen på tallen har under året varit ringa och de få kottar,

som funnos på granen, blefvo strax på hösten förstörda af korsnäbbar

och insekter.

Med hänvisande till föregående års berättelser, finner skogsvårds-

styrelsen dess innehåll i hufvudsaklig del tillämpligt äfven för inneva-

rande år.
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Skogsvårdsstyrelsens sammansättning och verksamhet under året.

Någon förändring uti styrelsens sammansättning har ej under året

ägt rum.

I likhet med föregående år har styrelsen sökt att befordra och väcka

intresse för skogsvård, genom meddelande till allmänheten, att denna

uppå ansökan ägde att kostnadsfritt erhålla råd och upplysningar an-

gående skogsvården och dess enskildheter — dels af länsjägmästaren

intill tre dagar för hvarje egendom, samt likaledes afgiftsfritt intill tre

dagar af läns- och häradsskogvaktare för utsättande af fröträd, gallring

i ungskog m. m., dels ock af styrelsens plantörer för ledning af kultur-

arbeten.

Rekvirent är dock skyldig att hålla husrum och kost under förrätt-

ning samt skjuts till och från närmaste järnvägs-, ångbåts- eller skjuts-

station.

Biträde utöfver tre dagar kan hvar och en erhålla genom ansökan,

men fordrar styrelsen då tre kronor pr dag för länsjägmästaren och en

krona femtio öre pr dag för öfriga biträden.

Uppå sålunda inkomna godkända ansökningar utsåddes under be-

rättelseåret på fastlandet och Öland 239,20 kg. tall och granfrö och ut-

sattes 407,205 st. plantor, enligt nedanstående beräkning:

På fastlandet utsådt skogsfrd.

149,35 kg. tall, 68,80 kg. gran i skogsmark.

4,80 kg. tall, 2,00 kg. gran i plantskolor.

På Öland utsådt skogsfrd.

1,00 kg. tall, 0,75 kg. gran i skogsmark

9,25 kg. tall, 3,25 kg. gran i plantskolor.

Utplanterade på fastlandet.

85,800 st. tallplantor, 12,050 st. granplantor och 8,500 diverse plantor.

Utplanterade på Öland.

245,200 tallplantor, 35,650 granplantor och 20,005 diverse plantor.

Enligt plantörernas rapporter och kulturfältens mätning hafva nedan-

stående resultat vunnits under året:

På fastlandet.

10,87 har planterats och 226,17 har besatts med skogsfrö, hvarjämte

hjälpkultiverats 4,70 har med plantor och 4,00 har genom frösådd.
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På Öland.

13,67 har planterats och 1,5 har besatts med skogsfrö, hvarjämte hjälp-

planterats 33,17 har med diverse trädslagsplantor.

Rekvirenternas antal voro:

På fastlandet 90 och på Öland 75.

För spridande af god skogslitteratur utdelades 1,200 st. häften af

Föreningens för skogsvård folkskrifter för år 1909.

Råd och upplysningar i enlighet med godkända ansökningar grun-

dade på förut åberopade kungörelser hafva af länsjägmästaren medde-

lats på 12 olika ställen uti 17 dagar, hvarjämte han dessutom vid resor

för undersökningar af afverkningar, vid rekognosceringar af skogstillgån-

gen m. m., äfvensom på ämbetsrummet, genom samtal och praktiska

demonstreringar i skogsmarken af skogsbeståndens beskaffenhet, sökt att

väcka tanken på en bättre skogsvård.

Läns- och häradsskogvaktarna undervisa äfven allmänheten vid alla

lämpliga tillfällen i skogsvård under sina ständiga resor och vandringar

inom landstingsområdets socknar och söka förmå densamma till en bättre

skogsvård.

Styrelsen hade äfven 1909 anordnat en kurs uti skogskultur för

landstingsområdets folkskollärare, hvilken hölls i Kalmar under tiden

från den 30 juni till den 4 därpå följande juli och bevistades af 10 lärare

och 2 lärarinnor. Undervisningen meddelades dels teoretiskt genom

föreläsningar af länsjägmästaren, dels praktiskt med undervisning i sådd

af skogsfrö och utsättande af plantor.

Lämpliga ungskogar, uppdragna genom kultur, äfvensom under de

sista tre åren verkställda planteringar besöktes och demonstrerades.

Hvarje deltagare erhöll 15 kronor, såsom bidrag till uppehållet un-

der kursen, samt fria resor till och från hemmet.

Vid Högalid folkhögskola med tillsammans ett sjuttiotal lärjungar har

styrelsen beviljat fri undervisning uti skogshushållning, och har länsjäg-

mästaren därstädes hållit 1 5 föreläsningar i detta ämne, hvarefter praktiska

öfningar utfördes, hufvudsakligen vid sådd och plantering af skog under

ledning af styrelsens länsskogvaktare.

Föreläsningarna lika väl som de praktiska öfningarna omfattades

med synbart intresse och böra verka godt för framtiden inom spridda

delar af landstingsområdet.

Under juni, juli, augusti och en del af september månader fortsat-

tes rekognoscering af skogstillgången, detta år inom Mönsterås, Kristvalla

och Dörby socknar uti Stranda och Norra Möre härader.
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Arbetet leddes af länsjägmästaren och utfördes af läns- och härads-

skogvaktarna, men utfördes med mycket större noggrannhet än under

föregående år och var detta särskildt fallet med Kristvalla socken,

där jämväl taxering af den fyrtioåriga skogen och af högre ålder verk-

ställdes genom profytor och linjer, samtidigt den i — 40-åriga okular-

taxerades.

Samtliga byars kartor transporterades uti skogsskalan med utdrag

af beskrifningarna, hvad arealen beträffar, hvarefter hvarje by eller hem-

man undersöktes genom kompasslinjer med inmätning af bestånd och

markskiljaktigheter. med undvikande af smådetaljer.

Alla dessa kartor hafva hvad Kristvalla socken beträttar sedan trans-

porterats till kommissionsskalan och hopsatts till en sockenkarta, tilläm-

nad den blifvande utställningen af skogsprodukter i Stockholm.

Den undersökta arealen inom dessa tre socknar uppgår till 27,322,-1

hektar, hvaraf 20,640,00 har skog och hagar.

Byarnas och hemmanens antal utgjorde 94 med 460 hemmans-

delar.

Af de undersökta skogskomplexen har det visat sig, att 67 byom-

råden och hemman hafva skog utöfver husbehofvet, 16 byar hafva skog

endast till fulla husbehofvet, 5 byar knappt husbehof och 6 byar sakna

skog.

Kalafverkade skogsmarker före 1905 finnas inom dessa socknar med
en sammanlagd areal af 106,5 hektar och efter 1905 hafva 235 hektar

afverkats. mer och mindre hemfallna för kulturåtgärder.

Styrelsen har i allmänhet trärtat nöjaktiga öfverenskommelser om
afverkade skogsmarkers återodling med skog, men har Ukväl under be-

rättelseåret nödgats påkalla syner enligt § 2 i lag angående enskilda

skogars vård — uti sju särskilda fall, hvaraf en ännu ej hållits, föror-

sakadt af bristande tid för därtill af Konungens befallningshafvande i

Kalmar förordnad jägmästare och då de öfriga sex syneförrättningama

höllos på senhösten, var det ej möjligt att under året därom trätta

öfverenskommelse i enlighet med § 3 af förutnämnda förordning. Läns-

jägmästarens expedition i Kalmar är dagligen öppen för besökande och

då resor hindra, finnes länsskog\-aktaren därstädes för upplysningars

lämnande.

Skogsvårdsstyrelsens tjänste- och tillsyningsmän.

Länsjägmästarens rese- och förrättningsdagar under året uppgå till

121, fördelade på S2 egendomar.

Länsskogvaktarens rese- och förrättningsdagar voro 1S2, med besök

på 245 ställen.
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De fyra häradsskogvaktarnas rese- och förrättningsdagar utgjorde

tillsammans 561, eller öfverhufvud taget 140 dagar hvardera. Plantö-

rernas verksamhet omfattar tillsammans 291 dagar. Skogsvärdsstyrelsens

sammanträden, hvilka hållas på expeditionen i Kalmar, voro fem, däraf

2:ne ordinarie. Ingående diariserade skrifvelser voro 160 och utgående

expeditioner iio, förutom brefkort och kopieboksmeddelanden.

Skogsvårdsstyrelsens affärer hafva förmedlats af Bankaktiebolaget

Södra Sveriges kontor i Kalmar i form af depositions-, giro- och spar-

kasseräkningar, samt sparkasseräkningar uti Smålands Enskilda Bank och

Aktiebolaget Skånska Handelsbanken.

Kalmar den 26 mars ig 10.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

C. G. Hult

/ A. F. BerseHus.
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1

Inkomst- och utgiftskonto för år 1909.

Behållning från år 1908

Kontant 30,918: 82

Inventarier 788: 96 ^j-^-. -s

Inkomster år 1909.

Statsanslag -,900: •

—

Anslag af landstinget 400: —
Skogsvårdsafgifter 24,651: —
Räntor 1.613:95 29,565:03

Summa kronor 61,272: 81

Utgifter år 1909.

Skogsupplysning 795: 49
Skogsodling 7»7i3: 22

Biträde vid skogens vård och afverkning 240: 18

Fröklängningsanstalt och plantskolor 206: 40
Syneförrättningar enligt § 2 och laga åtgärder 635: 21

Öfriga fön-altningskostnader 4,231: 45
Aflöningar 7,920: —
Afskrifning af inventarier 47^75 21,789:70

Behållning till år 1910.

Kontant 37,825: 90
Förskott till kottinköp (oredoA-isade) 750: —
Inventarier 907: 21 39,483: 11

Summa kronor 61,272: 81

Inventarier: 140 kilogram tallfrö ä kr. 13: — 1,820: —
D:o 31 * granfröä » 4:50 139: 5° 1,950:50

Fordringar för tall- och granfrö af rekA-irenter i.ioo: —
Summa kronor 3,059: 50
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Inkomst- och utgiftsstat år 1910 för Skogsvårdsstyrelsen inom

Kalmar läns södra landstingsområde.

Beräknade inkomster.

Behållning från år 1909 39,483: 11

D:o d:o oredovisade förskott till inköp af tall 750: — 40,233: 11

Beräknade skogsvårdsafgifter för år 1910 16,000: —
Statsbidrag till skogsvårdsstyrelsen för 1910 2,500: — 18,500: —
Ränta å deponerade och på annat sätt i bank insatta medel 1,500: —

Summa kronor 60,233: 11

Enligt fröräkningen utgjorde skogsvårdsstyrelsens frö-

lager från 1909: 140 kg. tallfrö ä kr. 13:— 1,820: —
31 » granfrö ä » 4; 50 139: 50

och utestående fordringar för rekvireradt frö 1,100: —
Summa kronor 3,059: 50

Beräknade utgifter.

Aflöningar till länsjägmästare och sekreterare, kassör, och räken-

skapsförare, länsskogvaktare, fyra häradsskogvaktare och två plan-

törer, tillsammans 7,920: —
Traktaments- och reseersättningar till:

styrelsen 500: —
revisorerna 100: —
länsjägmästaren i,5°°- —
skogskommittéledamöterna 500: —
länsskogvaktaren i,ooo: —
fyra häradsskogvaktare 2,500: —
två skogsplantörer 300: —
sex extra plantörer 900: — 7,300: —

Plantskolor 5°°: —
Biträde vid plantskolan i Kalmar och vid försändning

af frö och plantor under kulturtiden 300: —
Inköp af skogsfrö och plantor, samt skogskulturer .. . 10,000: — 10,800: —
Hyra för ämbetslokal, med eldning och städning 530: —
Inköp af instrument och redskap, samt undervisnings-

material 500: —
Prenumerationsafgifter, annons- och tryckningskostnad 700: —
Diverse utgifter 1,483:11 3,213:11

Behållning till år 191 1 31,000: —
Summa kronor 60,233: 11

Kalmar den 26 mars 19 10.

Å skogsvårdsstyrelsens vägnar:

C. G. Hult.

A. F. Berselius.
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Undertecknade, förordnade att granska skogsvårdsstyrelsens i Kal-

mar läns södra landstingsområde redovisning för dess förvaltning under

år 1909, få efter fuUgjordt uppdrag afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster.

Behållning från år igo8

:

Kontant 30,918: 82

Inventarier 788: 96 ^j -q-, -g

Statsanslag 2,900: —
Anslag af landstinget 4°°: —
Skogsvårdsafgifter 24,651: 08

Räntor 1.613: 95 29,565:03

Summa kronor 61.272:81

Utgifter.

Aflöningar 7>9-°- —
Skogsupplysningar 795: 49
Skogsodling 7»7i3- ~~

Biträde \\å skogars vård och afverkning 240: 18

Fröklängningsanstalt och plantskolor 206: 40

S}-neförrättningar m. m. 635: 21

För^-altningskostnader 4>23i: 45
Afskrifning å inventarier 47^ 75 21,789: 70

Behållning till år igio:

Kontant 37»825: 90
Förskott till inköp af kottar 750: —
Inventarier 907: -i 39,483: 11

Summa kronor 61,272: 81

Enligt särskild förd s. k. Fröräkning fanns vid 1909 års slut frö till

värde af 1,959: 5°

samt fordringar, mer eller mindre säkra, för försåldt frö 1,100: —
Summa kr. 3,059: 50

som i räkenskaperna förts inom linjen.

SkogsvårdsstjTclsens protokoller och redovisning med till den senare

fogade veritikationer hafva vi granskat, och då vi icke funnit något

att anmärka, få vi tillstyrka full ansvarsfrihet för 1909 års förvaltning.

Kalmar den 16 juni 1910.

R. Bergman. O. Trädgårdh. C. A. Kindberg.
Af Kungl. Maj:t förordn. revisor.





Skogsvårdsstyrelsens inom Gotlands län berättelse

för år 1909.

Finanser.

Skogsvärdsstyrelsens inkomster och utgifter samt tillgångar vid 1909 års

slut framgå af nedanstående utdrag ur bilagda kassaredogörelse (bil. A) och

inventarieförteckning ybil. B).*

Debet.

Ingående balans

:

Behållning, å bank innestående 62S: —
Inkomster:

Anslag

:

Statsanslag för uppehållande af skogs-

vårdsstyrelsens verksamhet 7öo°- —
Statsanslag för skogsodlingens be-

främjande 1,500: —
Landstingets anslag för skogsodlingens

befrämjande 1,500: — io,:;oo: —
Skogsvårdsafgifter 1,600: 31

Räntor 95^ 9^

Försålda plantor 246: 05

Bötesandelar m. m. 60: 12 12,502: 39

L1gående balans

:

Redogörarens fordran 77- 73

Summa Kr. 13,208: 12

Kredit.

Ingående balans

:

Redogörarens fordran 15^-99

Utgifter:

Leverering till statskontoret 186: 05

Löner 6,151: 60

Rese- och traktamentsersättningar 3'3oi: °6

.Arfvoden och skritlDiträde 216:60

Kulturarbeten o. dyl. 1,412: 79

Annonser, tryck- och skrifrnaterial S37: Si

Inventarier 172: 15

Transport 12,278:06 158:90

* Kassaredogörelsen och inventarieförieckningen hafva ej till trjcket befordrats.
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Transport 12,278:06 158:99
Telefon, telegram, postporton, frakter 102: 68

Diverse och oförutsedda utgifter 244: 48 12,625: 22

Utgående balans:

Behållning, å bank innestående 423: 91

Summa Kr. 13,208: 12

Tillgångar vid 1909 års utgång:

Kassabehållning

:

å bank innestående 423: 91

som minskas med redogörarens fordran 17-13 •?46:i8

Inventarier 578:05

Summa Kr. 924: 23

Skogsvårdsstyrelsen har vid sammanträde den 14 december 1909 fast-

ställt följande

Inkomst- och utgiftsstat för år 1910.

Inkomster:

Beräknad behållning från år 1909 400: —
Anslag

:

af staten för uppehållande af skogsvårdsstyrelsens

verksamhet 7,500: —
» landstinget för skogsodlingens befrämjande 1,500: —
» staten för skogsodlingens befrämjande 1,500: — 10,500: —

Skogsvårdsafgifter, förslagsvis 500: —
Försäljning af plantor, » 75: —
Räntor » 125: —

Summa Kr. 11,600:

Utgifter:

Löner 6,200:

Rese- och traktamentsersättningar, förslagsvis 2,900:

Skrifbiträde, förslagsvis 200:

Inventarier och verktyg, förslagsvis 150:

Kulturarbeten o. dyl.

skogsfrö förslagsvis 400: —
folkskolornas planteringar » 300: -

—

arfvoden åt tillfälliga plantörer, förslagsvis 100: —
centralplantskolan, >; 500: — 1,300:

Annonser, tryck- och skrifmaterial, förslagsvis 400:

Telefonafgifter, telegram, postporton, frakter » 325:

Diverse och oförutsedda utgifter, » 125:

Summa Kr. 1 1,600:
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De enskilda skogarnas inom länet tillstånd och skötsel.

Skogsvårdsstyrelsen inom Gotlands län, som började sin verksam-
'^^^fy^f/^f^'

het den 28 september 1908, har under år 1909 ändrats till sin samman- skögsvards-

sättning så till vida, att Kungl. Maj:t pä därom gjord ansökning den
^'°"""'^*^^''

II juni 1909 entledigat dåvarande landshöfdingen m. m. Aug. Wall,

som genom sin utnämning till regeringsråd förflyttats till annat verk-

samhetsområde, från att vara ordförande och i stället till samma befatt-

ning förordnat landshöfdingen m. m. Karl Rydin för tiden intill den i

augusti 1 9 1 1

.

Ledamöter i skogsvårdsstyrelsen hafva varit desamma som förut,

nämligen riksdagsmannen K. J. Larsson, Bondarfve i Fole, med nämnde-

mannen Axel Enderberg, Hulte i Endre, såsom suppleant, och hem-

mansägaren Karl Kahlström, L:a Atlings i Atlingbo, med hemmans-

ägaren Joh. Lindvall, Kälder i Linde, såsom suppleant.

Reglemente för skogsvårdsstyrelsen har af Kungl. Maj:t den 5

februari 1909 fastställts, och finnes detsamma infördt dels i landskans-

liets länskungörelser för år 1909, ser. A n:o 64, dels i 1909 års lands-

tingsförhandlingar.

Länsjägmästaren Ragnar Melin har tillika fungerat såsom sekrete-

rare och kassaförvaltare hos skogsvårdsstyrelsen.

Till länsskogvaktare antogs den 4 januari 1909 bland 23 sökande

utexaminerade skogslärlingen Carl Abrah. Abrahamsson.

Skogsvårdskommittéer, hvilka under år 1908 tillsatts inom 77 kom-

muner, hafva på skogsvårdsstyrelsens initiativ bildats inom ytterligare

följande 11 kommuner: Bro, Eksta, Endre, Guldrupe, Hamra, Hemse,

Lojsta, Martebo, Rute, Vamlingbo och Öja. Alltså finnas numera skogs-

vårdskommittéer inom samtliga gotländska socknar med undantag af

Barlingbo, Källunge, Sundre och Visby.

Instruktion har på därom af vederbörande skogsvårdskommitté

gjord framställning blifvit fastställd för de flesta kommittéerna; och

har instruktionen till trycket befordrats samt utdelats bland kommitté-

ledamöterna.

Skogsvårdsföreningens tidskrift igio. Bilaga i. 7
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Under året har skogsvårdsstyrelsen haft 1 1 sammanträden, hvilka

ägt rum följande dagar, Vi-Vi- 'Vi- ''U^ % 'Vb' % '% '1^'

''l^'
29/^^—^ViO' ^Vi2

—
^^/i2- Af sammanträdena hafva sålunda tre pågått

hvart och ett under två dagar. Ordinarie styrelseledamoten K. J. Lars-

son har på grund af sitt riksdagsmannauppdrag ej kunnat närvara vid

sammanträdena under den tid, riksdagen pågätt, utan har dä företrädts

af vederbörande suppleant.

Afverkning. \ öfvcrensstämmelse med den gotländska skogslagens syfte har huf-

vuddelen af skogsvårdsstyrelsens intresse och tid tagits i anspråk för

pröfning jämlikt i och 2 §§ i denna lag af inkomna ansökningar om
tillstånd till afverkning eller förfogande öfver virke annorledes än till

gårdens behof.

Alldenstund afverkningsärenden synts icke lämpligen kunna redo-

visas för kalenderår — då ju afverkningarna i regel utföras under vin-

termånaderna — afser här nedan ^ lämnade redogörelse för afverkningarna

inom länet ett på vissa månader af kalenderåren 1908 och 190g förde-

ladt afverkningsår, afslutadt den 31 maj 1909, eller, med andra ord,

tiden från och med den 15 november 1908, då gotländska skogslagen

trädde i kraft, till och med den 31 maj 1909.

Enligt utfärdad kungörelse och jämlikt den för skogsvårdskommit-

téernas verksamihet fastställda instruktionen hafva skogsvårdskommittéerna

haft att mottaga och till skogsvårdsstyrelsen jämte eget yttrande insända

från skogsägare inom vederbörande socken inlämnade ansökningar af

ofvan angifvet innehåll. Skogsvårdskommittéernas yttranden hafva un-

der afverkningsåret 1908— 1909 — dels på grund af de i allmänhet

tämligen obetydliga belopp, som ansökningarna afsett, dels på grund

däraf, att tiden ej medgifvit verkställande af utsyning i önskvärd ut-

sträckning — i de flesta fall varit afgörande för skogsvårdsstyrelsens

beslut.

Skogsvårdsstyrelsen har under afverkningsåret 1908— 1909 behandlat

1,455 ansökningar rörande tillstånd till afverkning eller förfogande öfver

virke. Af dessa ansökningar hafva 84 gjorts till föremål för undersök-

ning å marken, därvid i 56 fall utsyning företagits. Skogsvärdsstyrelsen

har i dessa 56 fall lämnat tillstånd till afverkning i enlighet med gjord

utsyning och därutöfver i 1,299 fall bifallit vederbörande ansökning i

den af sökanden önskade utsträckningen. I 6 1 fall har lämnats tillstånd

till afverkning med vissa inskränkningar eller villkor i afseende å afverk-

ningstid eller afverkningens storlek och utförande. Slutligen hafva 6

ansökningar ej föranledt till någon styrelsens åtgärd och 2 ansökningar,

efter förut verkställd undersökning på marken, blifvit afslagna.

Bilagorna till berättelsen äro ej intagna i tidskriften.
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Härförutom har under december 1908 åt gi skogsägare lämnats

tillstånd till fritt förfogande öfver sammanlagdt 736 julgranar och under

december 1909 åt 58 skogsägare liknande tillstånd i afseende å 692 jul-

granar. I två fall har för ansökningarnas medgifvande föreskrifvits plan-

tering af sammanlagdt 700 granplantor.

Tillstånd till afverkning utan föregående utsyning har i regel med-
delats endast för ett år. Styrelsen har ej i något fall ansett sig böra

lämna dylikt tillstånd utöfver den tid, för hvilken styrelsens nuvarande

ledamöter äro utsedda, eller till den i augusti 191 1.

På grund af bristande tid har, såsom förut nämnts, verkställandet af

utsyning under afverkningsåret 1908— 1909 icke kunnat äga rum i den

omfattning, som med hänsyn till de enskilda skogarnas rationella skötsel

varit önskvärd.

Vintern igo8— 1909 var, efter gotländska förhållanden, ovanligt

jämn och lång\ arig samt i följd däraf för skogsafverkning särdeles gynn-

sam. Också kunde afverkningarna utan olägenhet fortgå till slutet af

mars månad, ett förhållande, som torde hafva medverkat till det stora

antalet afverkningsansökningar.

Vid igog års slut hade inkommit 945 ansökningar rörande tillstånd

till afverkning eller förfogande öfver virke under afverkningsåret /pop

—

igio. För dessa ärendens behandling kommer att redogöras i berättel-

sen för år I g 10.

Styrelsen hade jämlikt 4 § af förordningen angående skogsvårdsstyrelse

inom Gotlands län den 13 juni 1908 kungjort, att ansökningar om skogs-

afverkning nämnda afverkningsår skulle vara inlämnade före den i juli

igog. Emellertid hafva ansökningar, som inkommit efter denna tid,

äfven upptagits till pröfning; dock förklarades att, därest för ansökningens

pröfning kräfdes särskild resa, sökande, som ändock ville hafva förrätt-

ning handlagd under året, vore skyldig hålla förrättningsmannen med
skjuts till och ifrån närmaste förrättningsställe eller järnvägsstation.

I enlighet med därom utfärdad kungörelse har skogsvårdsstyrelsen Skogsodlijig^

kostnadsfritt eller till nedsatt pris tillhandahållit skogsägare inom länet

för skogsodling erforderUga plantor, skogsfrö och redskap samt sakkun-

nigt biträde vid skogsodlingens utförande utan annan kostnad för rekvi-

renten, än som varit förenad med tillhandahållande af kost och logis

samt skjuts åt plantören.

Intresset för skogsodling har emellertid varit synnerligen ringa.

Härtill torde hafva bidragit dels det sannolikt mest på grund af kli-

matiska förhållanden ofta misslyckade resultatet af föregående skogsod-

lingar, dels skogsägarnas obenägenhet för att afstänga någon del af
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skogsmarken för betande kreatur, äfven där inkomsten af betet varit

obetydligt i jämförelse med den afkastning, ett slutet skogsbestånd

skulle lämna.

Under år 1909 hafva genom skogsvårdsstyrelsens försorg å enskil-

das hemman inom länet dels utplanterats c:a 67,800 tall-, 34.5oo gran-,

50 lärk-, 2,100 bok- samt 2,000 diverse löfträdsplantor, dels utsatts c:a

6 kg. tall- o. gran- samt något lärkfrö, allt å en areal af c:a 21 har.

Härförutom har å Visby stads och en del allmänna hemmans områden,

hufvudsakligen i sammanhang med undervisning vid folkskolorna, en

areal af c:a 6 har skogsodlats med 12,400 tall-, 4,800 gran-, 2,700 bok-

plantor samt c:a i kg. tall- och granfrö.

Skogsodlingarna inom länet hafva sålunda så godt som uteslutande

företagits vn^åelst plantering. I anseende till den sena våren 1909 togo

planteringsarbetena ej sin början förrän den 19 april. Våren och för-

sommaren voro ovanligt rika på nederbörd — för vårmånaderna mars,

april och maj utgjorde nederbördsmängden i Visby resp. 61,9, 32,8 och

47,8 mm., under det att normala nederbörden för Visby under nämnda

månader utgör endast resp. 29,7, 21,7 och 26,8 mm. — på grund hvaraf

året 1909 blef gynnsamt för skogskulturer. De under ledning af skogs-

vårdsstyrelsens plantörer utförda planteringarna lyckades också så väl,

att vid senare verkställd revision minst 90 % af de utsatta plantorna

visat sig hafva gått till.

I centralplantskolan hafva utsatts följande frömängder, nämligen 6

kg. tall-, 9 kg. gran-, 2 kg. bergtall-, 5 kg. lärk-, 0,5 kg. Picea sitchaen-

sis-, 2 kg. alm-, 2 kg. lönn- och 3 kg. oxelfrö. På rekvisition hafva

utlämnats 10 kg. tall-, 6,4 kg. gran-, 0,6 kg. bergtall- och 0,6 kg. lärk-

frö. Vid årets slut funnos i behåll 9 kg. tall-, 9 kg. gran- och 8 kg.

bergtallfrö.

Under årets lopp hafva från centralplantskolan utlämnats följande

plantor: 71,500 tall, 35,300 gran, 1,100 större, 4— 6-årig gran och silf-

vergran, 100 lärk, 2,500 österrikisk tall, 4,800 bok samt 4,400 diverse

löfträd, eller sammanlagdt 119,700 plantor.

Planttillgången vid årets slut utgjorde omkring 544,000 oom-

skolade och 42,000 omskolade, eller sammanlagdt omkring 586,000

plantor.

Undervisningen i skogsodling vid länets folkskolor har fortgått i

likhet med föregående år under de af vederbörande skolråd anslagna

planteringsdagarna. Skogsplantering har sålunda under ledning af resp.

lärare samt, där så begärts eller lämpat sig, med af skogsvårdsstyrelsen

tillhandahållet sakkunnigt biträde, ägt rum vid 33 eller något mer än
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dervisning i ämnet under sammanlagdt 52 dagar. Härvid hafva barnen

fatt utsätta omkring 77,400 tall- och granplantor samt 4,500 löfträds-

plantor, hufvudsakligen bok. Dessutom hafva utsatts c:a 10 kg. skogs-

frö i plantskola samt 5 kg. frö i skogsmark, allt enligt bilagd förteck-

ning (bil. H).

Af vederbörande lärare skött plantskola för skogsträd finnes nu

vid skolorna inom följande socknar: Ala, Älskog, Eskelhem, Fardhem,

Fole, Fårö (östra), Hafdhem, Hamra, Hangvar, Hejde, Kräklingbo, Käl-

lunge, När, Rone (Ronehamn), Stenkyrka, Tofta, Vamlingbo, Veskinde,

Väte samt Öja.

Folkskollärarna hafva af skogsvårdsstyrelsen uppburit för undervis-

ningen ett arfvode af 2: 50 kr. per planteringsdag samt för skötsel af

plantskola 8: — kr. om året.

En utaf Skogsvårdsföreningens folkskrifter, »Skogsplantering» af G.

Schotte, har kostnadsfritt utdelats bland samtliga skollärare.

Extra plantor har varit anställd endast under tre dagar.

Förutom ofvan nämnda skogsodlingar hafva liksom föregående år

vidlyftiga planteringsarbeten utförts å Afvanäset på Fårö. BeträlTande

detta område äger emellertid lagen angående vård af enskildas skogar

inom Gotlands län ej tillämpning, utan är i afseende å samma område

lagen angående skyddsskogar af den 24 juli 1903 gällande.

Till bekostande af åtgärder för dämpande af flygsanden å Afva-

näset anslogs af förutvarande skogsvårdsstyrelsen enligt beslut af den

30 december 1908 ett belopp af 3,000 kronor. Jämlikt kontrakt af den

20 mars 1909 mellan gamla skogsvårdsstyrelsen å ena sidan och del-

ägarna i Afvanäset å andra sidan äger den af delägarna tillsatta styrel-

sen att under hvart och ett af åren 1909— 19 13 för sagda ändamål

uppbära omkring 600 kronor af dessa medel mot förbindelse att freda

gjorda planteringar för betande kreatur m. m.; och skola medlen an-

vändas hufvudsakligen för skogsplantering.

A ifrågavarande område hafva under ledning af planteringsvakten

Marcus Larsson år 1909 utplanterats:

Planterin-

garna pä
Afvanäset.

å Ullahau 62,000 marhalmsplantor å 5,0 har

å Norra Sandheden 5,000 » å 0,4 »

å Holmsudden 9,000 » å 0,8 »

Summa 76,000 plantor å en areal af 6,8 har.
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I plantskolan vid Ullahau hafva satts 2 kg. tallfrö. För de under

år 1909 utanordnade medlen har dessutom ett af vatten lidande område

i västra delen af Ullahau torrlagts genom gräfning af diken å en sträcka

af 1,545 meter.

De för omförmälda planteringsarbeten anslagna medlen, som äro

insatta å sparkasseräkning med Aktiebolaget Gotlands Bank, skola en-

ligt kontraktet stå under skogsvårdsstyrelsens vård. Af samma medel

hafva under år 1909 till förenämnda, af delägarna i Afvanäset tillsatta

styrelse utbetalats 600 kronor. Utförda arbeten redovisas af denna

styrelse särskildt.

Dikning, Betydelsen för skogsvården af dikning och markberedning synes ej

'" '

w'.'^.'^"''^vara tillbörligen uppskattad inom länet. Endast två dikningsförslag om
sammanlagdt 1,930 meter stakade diken, det ena afseende en del af

St. Vede i Follingbo och det andra ofvan nämnda del af Ullahau på

Fårö, hafva nämligen under året af länsjägmästaren upprättats. Dock

hafva härutöfver några skogsägare förmåtts att genom smärre mark-

beredningar göra skogsmarken mottaglig för själfsådd.

Trädsjiik- Under året har ungskogen här och hvar öfver hela ön angripits af
^'"''''

en parasitsvamp, den s. k. gråbarrsjukan, Hypoderma sulcigenum. Rö-

rande den i ganska stor omfattning uppträdande sjukdomens utbredning

och förlopp har länsjägmästaren gjort utredning dels under sina tjänste-

resor, dels medelst ett till ordförandena i de flesta skogsvårdskommit-

téer utsändt frågeformulär.

Olaga a/verk- Xvå mål angående olaga afverkningar hafva efter åtal af länsjäg-
mngar.

mästaren afgjorts vid vederbörande häradsrätt. I båda fallen hafva

svarandena blifvit fällda till ansvar enligt 8 § af skogslagen.

Länsjägmåsta- Länsjägmästarcn har haft att i tillämpliga delar förbereda, uppgöra
rens

J^^'^'-^''^""
förslag till och efter styrelsens bestämmande vidtaga de åtgärder, som

betingas af 4 § i förordningen angående skogsvårdsstyrelse inom Got-

lands län.

I egenskap af sekreterare och kassaförvaltare har länsjägmästaren

skött styrelsens expedition. Denna har intill den i april 1909 varit för-

lagd till särskildt förhyrd lokal, men har sedermera förflyttats till läns-

jägmästarens bostad. Expeditionen har hållits öppen för allmänheten

lördagar kl. 10— 3 samt dessutom alla söckendagar, då länsjägmästaren

ej varit stadd på resor. Under månaderna januari—mars har vid expe-

ditionen varit anställdt särskildt biträde mot visst arfvode per månad;

efter sagda tid har skrifbiträde anlitats i mån af behof.

Från expeditionen hafva under året afgått c:a 2,340 skrifvelser för-

utom c:a 800 brefkort och andra försändelser.
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Länsjägmästaren har under år igog haft 136 rese- och förrättnings-

dagar, hvarvid tillryggalagts en vägsträcka af 439,4 mil, hvaraf 232,4 å

järnväg, 13,4 å ångbåt och 193,6 å landsväg.

Af 324 förrättningar hafva 304 afsett undersökning eller utsyning

i och för afverkning, 3 besiktning i anledning af olaga afverkningar,

10 ledning och besiktning af skogsplanteringar, 6 uppgörande af planer

för dikning, skogshushållning m. m., i utförande af rättegång.

I afseende å de af ansökningar om tillstånd till afverkning föran-

ledda förrättningar hafva med biträde af länsskogvaktaren vid 219 för-

rättningar utstämplats 81,785 träd, beräknade till 31,273 kbm., hvar-

jämte vid 5 förrättningar utmärkts fröträd å c:a 400 tunnlands areal

samt dessutom vid 80 förrättningar undersökts skogstillgången ä hem-

man med en sammanlagd areal af ca 11,000 tunnland.

På grund däraf, att ansökningar om tillstånd till afverkning inkom-

mit under hela aret, har det tillsvidare visat sig omöjligt att på för-

hand uppgöra viss för året gällande plan för förrättningarnas ordnings-

följd, utan hafva resorna efter omständigheterna ordnats på det sätt,

som synts mest praktiskt.

Länsskogvaktaren har under år 1909 haft 144 rese- och förrätt-

ningsdagar, hvaraf 127 för biträde vid utsyning och stämpling, 10 för

bevakning, där sådan fordrat särskilda resor, 6 för ledning af skogs-

odlingar och I för biträde vid dikesstakning.

Dessutom har länsskogvaktaren skött den öster om staden belägna

centralplantskolan och, där så lämpat sig, biträdt vid tjänsteexpeditionen.

Under sina resor har länsskogvaktaren tillryggalagt en vägsträcka

af 394,7 mil, hvaraf 222,9 å järnväg och 171,8 å landsväg.

Jämlikt I § af skogslagen har skogsvårdsstyrelsen tillämpat den
f^j^I^^^ter

principen, att afverkning i allmänhet ej bör beviljas i större utsträckning,

än att återväxten kan förväntas utan oskäliga kostnader blifva betryggad.

I vissa fall — såsom i fråga om försumpade eller genom ljung och

annat skogsogräs degenererade marker, beväxta med mogen eller öfver-

mogen skog, som icke utan olägenhet ur ekonomisk synpunkt kan

kvarstå — har dock visat sig nödvändigt att föreskrifva vissa åtgärder

för markens återförsättande i skogbärande skick. Härvid liksom i så-

dana fall, då skogsodling kan med fördel utföras^ och sökanden önskat

verkställa sådan för erhållande af tillstånd till afverkning i större ut-

sträckning, har sökanden före afverkningens utförande i regel måst

lämna förbindelse i afseende å vidtagande af dylika åtgärder å den

afverkade marken.

Några mera betydande skogsvårdsåtgärder hafva, så vidt till skogs-

vårdsstyrelsens , kännedom kommit, icke på skogsägares eget initiativ
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vidtagits å enskildas hemman, förutom å Aktiebolaget Gotlands Kalk-

verks egendomar, å hvilka under ledning af särskild skogsinspektör bland

annat verkställts dikningar, omfattande en sträcka af 2,048 meter, samt

skogsodlingar med sammanlagdt 21,000 plantor och 7 kg. frö.

Med tiden torde skogsägarna komma till insikt därom, att det är

en plikt för den, som skördar en skog, att äfven sörja för att ny skog

uppväxer i den gamlas ställe. De särskilda markvårds- eller skogsod-

lingsåtgärder, som för detta ändamål måste vidtagas, böra då betraktas

såsom en del af afverkningskostnaden i likhet med utgifterna för virkets

huggning och försågning.

A de, tyvärr i allt för stor utsträckning förekommande, trakter,

där genom föregående misshushållning med skogen, genom hänsynslösa

afverkningar eller genom inverkan af storm, skogseldar, försumpning och

andra liknande orsaker den för skogsbörd tjänliga marken ligger i van-

häfd, ställer sig saken väsentligen annorlunda. Om nämligen marken
ej genom nuvarande ägares förvållande råkat i antydda skick, kan det

ej läggas ägaren, som måhända befinner sig i små ekonomiska omstän-

digheter, till last, att han ej för skogsmarkens iståndsättande nedlägger

ett arbete, hvaraf han antagligen ej själf får njuta frukten. I sådana

fall vore det önskvärdt, att staten eller det allmänna trädde hjälpande

emellan. Skogsvårdsstyrelsens tillgångar medgifva dock ej, att direkta

penningbidrag lämnas.

Emellertid har för liknande ändamål under året en större donation

kommit Gotlands län till godo. Aflidne grosshandlanden C. F. Lilje-

walch i Stockholm har nämligen testamenterat ett belopp af 200,000

kronor, hvaraf halfva räntan skall användas till befrämjande af skogs-

kultur inom länet. Det är att hoppas, att dessa medel, som enligt

donators önskan ställts under landstingets förvaltning, skola blifva i

rikt mått välsignelsebringande för länets skogsvård.

Glädjande nog hafva skogsägare inom länet alltmer börjat inse

nyttan af den genom skogsvårdsstyrelsens försorg kostnadsfritt verk-

ställda utsyningen. På samma gång skogens afkastningsförmåga och

trefnad härigenom höjes, vinner skogsägaren en säker grund för virkes-

prisets bestämmande och kan påräkna att erhålla skälig valuta för det

virke, som å rot försäljes. Förr däremot skedde större försäljningar

vanligen efter viss dimension, och skogsägaren saknade härvid ofta

kännedom om skogens verkliga värde och virkesmassa, i följd hvaraf

han lätt utsattes för missräkningar.

Af största betydelsen är emellertid afverkningens ledande medelst

förut skedd utsyning från skogsvårdssynpunkt. På grund af de för

Gotland säregna naturförhållanden, hvilka göra framgången af skogsod-
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lingar synnerligen oviss, framträder nämligen här mer än annorstädes

vikten af att afverkningen skötes så, att återväxt uppkommer på natur-

lig väg, eller, med andra ord, att »yxan bör utgöra förnämsta kultur-

redskapet».

Visby i april igio.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Karl Rydin.

/
/ Ragnar Mehn.

Undertecknade, utsedde att granska skogsvårdsstyrelsens i länets lands-

tingsområde redovisning för dess förvaltning under år 1909, få härmed efter

nu verkställd granskning afgifva följande

Revisionsberättelse.

Tillgångar den i januari 1909:

Kassabehållning å bank innestående kr. 628: —
som minskas med redogörarens tillgodohafvande » 158: 99 469:01

Inventarier kr. 412: 15

Plantförråd » 760: —

Inkomster.

Anslag: Statsanslag för uppehållande af skogsvårds-

styrelsens verksamhet kr. 7,500: —
Statsanslag för skogsodlingens befrämjande » 1,500: —
Landstingets anslag » 1,500: —

Skogsvårdsafgifter » 1,600: 31

Räntor » 95: 91

Försålda plantor » 246: 05
Rättegångsersättning och bötesandel » 60: 12 12,502:39

Summa kronor 12,971:40
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Utgifter.

Till Statskontoret: förra skogsvårdsstyrelsens be-

hållning kr. 186: 05

Löner » 6,151: 60

Rese- och traktamentsersättningar » 3,301: 06

Arfvoden och skrifbiträde ,» 216: 60

Kulturarbeten och dylikt » 1,412: 79
Annonser, tryck och skrifmaterial » 837: 81

Inventarier » 172: 15

Telefonafgifter, telegram, postporto och frakter » 102: 68

Diverse » 244: 48 12,62=5:22

Behållning vid årets slut 346: 18

Summa kronor 12,971: 40

Tillgångar den 31 december 1909:

Kassabehållning: å sparkasseräkning kr. 185: 92

å giroräkning » 23?: 99 423: 91
som minskas med redogörarens tillgodohafvande 77: 73 ^^g; jg

Inventarier: från förra året kr. 412: 15

inköpta under året » 172: 15 ^S^: 30
förbrukade och afförda 6: 25 ^78: oc;

Summa kronor 924: 23

Vid årets slut befintligt plant- och fröförråd redovisas å särskild för-

teckning.

Räkenskaperna äro förda med ordning och noggrannhet samt behörigen

verificerade; och dä i öfrigt intet varit att anmärka, få vi tillstyrka, att an-

svarsfrihet meddelas Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands läns landstingsområde för

dess förvaltning under år 1909.

Visby den 27 maj 19 10.

Oskar Warfvinge.
Statens revisor.

Herman Nyman. H. Wöhler.
Landstingets revisor. Hushållningssällskapets revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Blekinge läns landstings-

område berättelse för år 1909.

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 år 1909.

De enskilda skogarna inom länet omfatta en areal af 202,808 har

af hvilka 112,570 har anses till skogsbörd dugUga.

Hur illa skogarna i allmänhet än skötas, måste man dock med-

gifva, att en försvinnande liten del af länets skogsproduktiva areal upp-

tages af rena kalmarker. Dock förekommer relativt mogen skog på

ännu långt mindre areal. Ett glest, hagmarksliknande bestånd af löf-

och barrskog af alla åldersklasser, men där dock åldern i— 30 år är

öfvervägande, och där träden sällan erhålla någon afsevärd höjd eller

form, men däremot gifva hög vedtillväxt, är den allmänt förekommande

beståndsformen. Mycket vackra undantag från denna regel finnas emel-

lertid på flera ställen, och så småningom skola väl dessa goda exempel

mana till efterföljd.

Betningen i skogsmarken är och torde väl länge än komma att ut-

göra det största hindret för en rationell skogsskötsel. Det är synner-

ligen ondt om naturliga goda betesmarker, och hvad som brister i

kvaliteten får kvantiteten ersätta. Vida skogsmarker, där kanske ej

10 X af arealen verkligen lämpar sig till betesmark, underkastas s. k.

gallringar och uppkvistningar, för att kunna producera ett magert bete,

där i stället en rationell skogsskötsel skulle gifva en afkastning, som

vore mångdubbelt mer värd än betesafkastningen.

Tack vare ofta förekommande fröår, jordmånens beskaffenhet och

de från begynnelsen friställda trädens stora förmåga att producera frö,

kan man i regel ej anse att återväxten äfventyras, om den ock skulle

blifva långt bättre ifall betningen minskades.

Till 69 rekvirenter har styrelsen utdelat 185,450 st. tallplantor,

269,250 st. granplantor, 20,900 st. diverse (bergtall, silfvergran, lärk,

m. fl.) plantor. Intill 15,000 st. plantor eller 3 kg. frö har kostnads-

fritt utdelats pr rekvirent; öfverstigande kvantiteten plantor har ersatts

med 1,50 kr. pr 1,000 st. och frö med inköpspriset. I vissa fall t. ex.
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vid skogsodling af gamla kala ljungmarker och där egendomens taxe-

ringsvärde understiger 50,000 kronor, har styrelsen beviljat äfven större

kvantiteter kostnadsfritt. Genom rekvirenternas egen försorg, fast under

styrelsens ledning och med af styrelsen utlämnade plantor och frö har

sålunda skogsodlats cirka 79,26 har.

I likhet med föregående år har styrelsen för skogsodling å gamla

kalmarker träfifat kontrakt med desses egare, samt för en kostnad af

15 ä 20 kr. pr har åtagit sig skogsodlingen. Svårigheter att få dylika

kontrakt till stånd hafva allt mer och mer yppat sig, beroende dels på

markegarnas bristande framsynthet, dels på att styrelsen i dessa kon-

trakt såson villkor satt fullständig betesfred. Vid 1909 års slut inne-

hade styrelsen 91 dylika kontrakt om tillsamman 596,11 har. Dessa

skogsodlingar hafva egt rum i Mjellby, Ysane, Kyrkhults, Jemjö, Lis-

terby, Thorhamns och Kristianopels socknar.

Skogsodlingarna hafva i allmänhet gått väl till, i synnerhet på

sädana platser, där plantorna jämlikt kontrakt äro skyddade mot betes-

kreatur.

Till spridande af kunskap dels om gällande skogslag dels om skogs-

skötsel i allmänhet, har länsjägmästaren vid de af hushållningssällskapet

anordnade jordbrukarekurserna hållit föredrag samt dessutom vid länets

landtmannaskola hållit en serie föreläsningar. Samtidigt och vid andra

tillfällen har utdelat Lovens »Hufvuddragen af våra barrskogars lif

skötsel och vård» samt »Skogsvårdsföreningens folkskrifter».

Styrelsen har hos Konungens Befallningshafvande i länet anhållit

om laga besigtning å 19 ställen i länet, där återväxten ansetts uppen-

barligen äfventyrad och där vederbörande ej kunnat förmås att god-

villigt vidtaga nödiga åtgärder till återväxtens betryggande.

Synerna hållas först 1910.

Styrelsen har under året sammanträdt 2:ne gånger i Ronneby.

Skogsvårdskommittéerna äro vid årets slut 2 1 st.

Ronneby i februari 19 10.

För skogsvårdsstyrelsen i Blekinge läns landstingsområde:

Gösta Wrede.

F. af Petcrsens.
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Sammandrag
öfver Blekinge läns Skogsvårdsstyrelses räkenskaper för år 1909.

Tillgångar den i januari 1909 7,744:17

Häraf inventarier 2,286: 86

» kontanter 5,457:31

Inkomster:
Anslag 19,265:35
Försålda skogseffekter 204: 50

Influtna räntor 543^ 03 20,012:88

Summa kronor 27,757: 05

Utgifter:

Löner och arfvoden 4oOo: —
Pensioner 400: —
Reseersättningar 3>35o:59

Plantskolor 4.209: 79
Skogsodling 2,337: 44
Expenser (hyra, telefon etc.) 1,456:36 16,2^4:28

För, på grund af kontrakt, verkställda skogs-

odlingar har styrelsen, som af skogsodlingsmot-

bok framgår, i den mån skogsodlingarna blifva

färdiga en fordran å 7,324: 95
Behållning 11,502:77

Summa kronor 27,757: 05

Tillgångarna äro sålunda placerade:

Inventarier 2,388: 61

Bank A. B. S. S. sparkassekonto 3,77°: 57
» » » giro » 136: 93
» » » deposition » 5,4°°: —

Kassakonto 36:66

Afgår af redogöraren förskotterade

11,732: 77

Summa kronor 11,^02:

Efter verkställd granskning af Skogsvårdsstyrelsens inom Blekinge

läns landstingsområde räkenskaper och förvaltning för år 1909, få vi

afgifva följande:

Revisionsberättelse.

Behållning vid årets början:
Inventarier 2,286: 86

I bank innestående 5,457: 3^ 7,744: 17

Transport 7,744: i

'
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Inkomster:
Transport 7,744: 17

Statsanslag 7,600: —
Skogsvårdsafgifter 7,665: 35
Anslag af Hushållningssällskapet 2,400: —

» » Landstinget 1,600: —
Räntor 543: 03
Försålda skogsefekter 204: 50 20,012: 88

Summa kronor 27,757: 05

Utgifter:

Löner, arfvoden och pensioner 4,900: —
Skogsodling 2,337: 44
Reseersättningar 3)35o: 59
Plantskolor 4,209: 79
Expenser, (hyra, telefon, etc.) 1,456:46 16,254:28

Behållning:
Inventarier 2,388: 61

I bank och Kassa innestående 9,344: 16

Afgår af redogöraren förskotterade 23°:

—

9,114:16 11,502:77

Summa kronor 27,757: 05

Vid sififergranskning har anmärkts att 43 öre utbetalts för mycket

för dagsverke, hvaremot vid revisionen upptäckts dels att vid bokföring

af verifikationen N:r 168 rese- och arfvodesersättningskonto debiterats

90 öre för litet, samt dels att genom felskrifning intressekontot kredite-

rats 49 kr. 44 öre för mycket.

Den vid revisionen förra året gjorda anmärkning angående deposi-

tionsräntan kvarstår.

Styrelsens protokoll hafva befunnits utan anmärkning. Räkenska-

perna äro behörigen verificerade. De äro siffergranskade af öfverlära-

ren Person och utan andra anmärkningar än de här ofvan påpekade.

Då förvaltningen i sin helhet visats vara omsorgsfullt handhafd, få

vi tillstyrka Styrelsen ansvarsfrihet för år 1909.

Ronneby den 26 maj 19 10.

L. M. Kruse. Axel Tengvall.

Ernst Abramsson.



Skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län berättelse

för år 1909.

Ledamöter: Godsägaren, grefve R. G. Hamilton, Ovesholm, ord- •*^^''^'^''''''''^^'-'-

^ _ felsen och dess
förande, f. d. riksdagsmannen X. S. Håkansson, Björstorp och friherre biträden.

R. Barnekow, Sörbytorp.

Suppleanter: Xämndemannen Ola Olsson, Håkanr}-d och friherre

A. de Geer, Hanaskog.

Länsjägmästare: e. jägmästaren Elis Nilson, Ljungbyhed.

Länsskogvaktare : E. S. Vallin, Hagstad, Perstorp, med tjänstgö-

ringsomräde: Bjäre, Södra och X^orra Åsbo härader; Th. W. Gustafsson,

Häglinge, tjänstgöringsområde: Östra och Västra Göinge: X. Hammar-

lund, Gärdsköpinge, tjänstgöringsområde: Villands, Gärds, Albo, Jerre-

stads och Ingelstads härader.

Plantor: S. L. Ryberg, Grefvie, anställd som skogvaktare å Grefvie

allmänning.

Extra plantörer: Sigfrid Wahlström, Peter Pålsson, A. Santesson,

S. Olofsson, Oscar Andersson, Johan Engström, Kristotter Persson, Otto

Xilsson, Martin Olsson, Alfred Lundström, J. Juhlin, Elof Johansson,

Fritz Ekström, O. L. Rosengren och A. Björk, tillsammans 15 st^xken.

Ledamöter

.

Skogsvärds-

Efveröds socken: Landtbrukarne" Ola Bengtsson. Joh. Göransson '^'"'"' '^^"'^

och Ola Isacsson, Lyngby.

Esphults socken: Xämndemannen Jöns Xilsson, Duckarp, kantor O.

M. Löfdahl och kronojägaren Per Xilsson, Rickarum.

Fagerhults socken: Nämndemannen A. G. Nyström, Sällerås, landt-

brukaren Janne Johansson, Stjemeholm, landtbrukaren Nils Persson,

Healt.

Forstorps socken-. Kommunalstämmeordf. John Nilsson. Matberga,

landtbrukaren Svante Svensson, Sparrarp, landtbrukaren Olof Nilsson,

Hörröd.

Glimåkra socken: f. nämndemannen Trued Persson, Högsma, folk-

skolläraren A. Lundmark, Kjellstorp, åbon Sven Oredsson, Kasseboda.
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Hjersås socken: Landtbrukaren Håkan Jönsson, Hjersås, hemmans-

ägaren Per Nilsson, Gyevik, skolläraren N. J. Sjögren, Hjersås.

Häglingc socke7i: Kassören Per Månsson, Ö. Häglinge, landtbru-

karen Joel Johnsson, Råslöf, landtbrukaren Anton Gustafsson, Sjörup.

Hästveda socken: Landtbrukaren Per Svensson, Åbuen, nämnde-

mannen Måns Niklasson, Esestorp, sparbanksordföranden Nils Persson,

Mannarp.

Hörröds socken: Landtbrukaren Anders Håkanson, Hörröd, landtbru-

karen Lars Bodelsson, Gaddaröd, landtbrukaren Nils Andersson, Hörröd.

Ifvetofia socken: Landstingsmannen Ola Olsson, Håkanryd, hem-

mansägaren Lars Andersson, Grödby, hemmansägaren Per Persson,

Ifvetofta.

Loushults socken: Nämndemannen Sven Svensson, Gnubbefälle,

agronomen John Frostensson, Killeboda, nämndeman John Svensson,

Hökön.

Munka Ljungby socken: Landtbrukaren Karl O. Göransson, Axtorp,

godsägaren D. v. Ahlefeld, Solhäll, landtbrukaren Elof Andersson, Fäl-

tenborg.

Norra Mellby socken: Landtbrukaren Thor Lindgren, Fredriksberg,

landtbrukaren Sven Bengtsson, Maglö, landtbrukaren John Davidsson,

Lunnahöja.

Norra Åkarps socken: Fabrikören Troed Troedsson, Bjernum, hem-

mansägaren Johan Persson, Marnarp, hemmansägaren Kristoffer Bengts-

son, Hågnarp.

Oderljunga socken: Landstingsmannen Ola Kjellsson, Bälinge, landt-

brukaren Anton Andersson, Södrahult, landtbrukaren Nils Rosengren,

Armenabygget.

Ousby socken: f. nämndemannen Sv. Bengtsson, Ousby, handlanden

Gust. Eliasson, Ousby, nämndemannen Per Jönsson, Ousby.

Perstorps socken: Ingenjör W. Wendt, Gustafsborg, kommunalordf.

Tellander Svensson, Perstorp, nämndemannen Sven Johansson, Ebbarp.

Rya socken: Skogvaktaren P. Stensson, landtbrukaren J. Johansson,

Sonestorp, landtbrukaren Karl Eliasson, Eket.

Röke socken: Kommunalst.-ordf. B. Kjellsson, Röke, åbon Öländer

Nilsson, Engtorp, åbon Per Andersson, Algustorp.

Stoby socken: Kamrern G. Sjöstedt, Stoby, landtbrukaren Alex.

Ljungberg, Läreda, landtbrukaren Axel Persson, Balingslöf.

Tjörnarps socken: Landstingsmannen Jöns Persson, Korsaröd, landt-

brukaren C. N. Åkesson, Åborp, arrendatorn Johannes Svensson,

Tjörnarp.

Vittsjö socken: f. riksdagsmannen N. S. Håkansson, Björstorp, landt-
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brukaren N. Jönsson, Lönsholnia. trävaruhandlanden Martin Holmgren,

\'ittsjö.

Visseltofta socken: Landtbrukaren Per Svensson, Stafshult, landt-

brukaren Sven Persson, Hesslycka, landtbrukaren J. Å. Landén, Vissel-

tofta.

Vestra Vrams socken: Landtbrukaren Jöns Olsson, Ilnestorp, åbon

Xils Åkesson, Västra Vram. åbon Nils Nilson, N:o lo Västra Vram.

Örkeneds socken: Landtbrukaren Anders Andersson, Örkened, kom-

munalnämndsordf. J. Jeppsson, Tommaboda, kommunalst.-ordf. Per Björns-

son, Gisslaboda.

Örkelljiinga socken: f. riksdagsmannen C. Hj. Witzell, Örkelljunga,

landtbrukaren Anton Danielsson, Sannarp, landtbrukaren Jöns P. Svens-

son, Gr)'tåsa.

Ö. Broby socken: Sparbankskamrern Nils Månsson, Broby, f. för-

valtaren Anders Eriksson, Främmenar}'d, kommunalstämmeordf. Nils

Olsson, Broby.

Östra Ljungby socken : Häradsdomaren B. P. Paulsson, Öfvarp,

r}-ttmästaren J. von Plåten, Kopparmöllan, patron C. Clausen, Wettinge.

Genom öfverenskommelse hafva skogsodlingsförbindelser lämnats Skogsodiings-

rörande följande antal afverkningar. nämligen: tjr m e ser.

i V. Göinge härad 13 st., med en areal af omkr. 20,5 har

» O. Göinge härad 6 » » » » » 55,5 »

» Villands, Gärds m. fl. härad 5» » » » » » 18, »

Bjärr, S. o. N. Åsbo härad.. 19 » > » » » i- 33.5

Summa 127,5 har

Dessutom äro begärda förbindelser för 72 har, hvilka mål vid årets

slut voro oafslutade.

Uti 4 fall har öfverenskommelse på frivillig väg ej kunnat träffas,

hvarför syn måst begäras. Därvid blefvo i samtliga fall vederbörande

ålagda skogsodling.

Vedprisen hafva hållit sig höga, sålunda gällde björkved 16—18 VirkespHs.

kronor, bokved 22 kronor. Eksleepers hafva betalts med 2,50—3

kronor pr styck. Huggen ekstaf har betalts med 210 kronor för 27",

155 kronor för 22", 100 kronor för 17", allt per stortusen. Den sågade

bokstafven har däremot gått ned rätt bet}'dligt i pris, beroende på
öfverproduktion. Virke å rot har betalts med 6—8 kr. för barrskog,

5— 12 kr. för ek, 8— 10 kr. för bok per kbm. i genomsnitt.

Till ägare af gamla kalmarker har Styrelsen gratis utdelat intill Skogsodlings-

15,000 st. oomskolade plantor eller 3 kg. frö. Dessutom hafva plantor

Skogsx'årdsfbreningens tidskrift iqio. Bilaga i. 8 .
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i mån af tillgång lämnats till i krona pr i,ooo st. och frö lill halfva

inköpspriset. Plantörbiträde har erhållits gratis, men mot skyldighet för

rekvirent att bekosta plantören logis och vivre. Dessa förmåner hafva

lämnats endast i de fall, där kulturerna fredas för betning.

De, som enligt skogslagen varit skyldiga bekosta skogsodling å

afverkade marker, hafva genom Styrelsen kunnat erhålla plantor och

frö till inköpspris.

Plantörsbiträde har däremot äfven i dessa fall lämnats afgiftsfritt.

Under år 1909 utdelade skogsodlingsmaterial:

Ofvertagna
marker.

Härad
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pågå ända till slutet af maj månad eller nära 5 veckor längre än

vanligt.

Kulturerna hafva i allmänhet gått väl till.

Antalet planteringsdagar vid folkskolorna har ökats högst bet>-dligt
^'^"^^'^'''^^-

och hafva vederbörande folkskollärare ådagalagt stort intresse för den

goda sakens befrämjande. Planteringsdagar hafva sålunda ordnats vid

följande folkskolor: INIunka Ljungby, Riseberga, Ljungby, Perstorp,

Axeltorp, Förslöf, Hjernarp, Boarp, Killebäckstorp, V. Karup. Ljunga-

skogs skolhem, Farstorp, Lllstorp, Värsjö, Tågarp, Spjutstorp, Mellby,

Röke, Önnestad, Vestraby, 0\'iinge, Ousby, Loushult, Kjellstorp,

Snedatorp, Gärdsköpinge, tillsammans 26 skolor emot endast 3 år 190S.

Likasom föregående år har äfven 1909 varit og\-nnsamt för plant- Plantskolor.

skolorna. Granfrösådden misslyckades till större delen såsom följd af

att endast gammalt frö stod att anskaffa. Därtill kommer att en del

af plantskolorna varit begagnade oafbrutet sedan 1895 utan tillfälle till .

hvila, och därför trots tillförsel af gödningsämnen blifvit så småningom
olämpliga. Det har därför visat sig nödvändigt att upptaga nya plant-

skolor, och torde dessa böra göras bet\-dligt stora och förläggas till

2 ä 3 lämpliga ställen inom länet, i stället för att som hittills vara för-

delade å 19 olika platser, till stor olägenhet för deras rationella skötsel.

Omskolade äro 182,000 granplantor. Se vidare nedanstående tabell.

I Örkelljunga har anlagts en ny plantskola med utmärkt läge och Sockenpiant-

lämplig jordmån. Fem plantskolor äro under anläggning.
s/^ohr.

Styrelsen har inköpt och genom skogsvårdskommittéerna utdelat /n^^ o. .r/r^i/-

500 ex. af Skogsvårdsföreningens Folkskrifter.
"'"^krfft^"^^'

För att sprida intresse för skogsvård har St)'relsen begagnat sig Anordnandeaf

af redaktören för tidskriften Skogvaktaren, C. A. Gustafssons, erbju- f'^''^'^''^?-

dande att mot visst honorar hålla 10 föredrag i skogsvård. Dessa

föredrag höllos i Örkelljunga, Skäralid, Färingtofta, Perstorp, Vittsjö,

Röke, Åstorp, Glimåkra, Esphult och Degeberga Föredragen voro,

med ett par undantag, tj'värr endast fåtaligt besökta, men åhördes

af de närvarande med stort intresse.

Styrelsen har sammanträdt tvenne gånger. Styrelsens
' 00 sammanträden

Förutom de dagliga expeditionsgöromålen har länsjägmästaren haft Länsjägmästa-

att hvarje andra onsdag i månaden å hushållningssällskapets lokal i

Kristianstad stå allmänheten till tjänst med råd och upplysningar i

skogsfrågor. Därjämte har länsjägmästaren hållit 3 föredrag i skogs-

vård. Hans rese- och förrättningsdagar hafva uppgått till samman-
lagdt 68.

rens verksam-

het.
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Plantskolor

Namn
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år 1909,

-
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Länsskogvaktarna hafva haft att för kontroll af afverkning och

skogsodling hvarje månad genomresa sina respektive distrikt samt att

under kulturtiden leda arbetena. Härtill hafva åtgått sammanlagdt 437
dagar, däraf Vallin haft 150, Gustafsson 177 och Hammarlund iio.

Dessutom hafva de varit upptagna af expeditionsgöromål. De extra

plantörernas rese- och tjänstgöringsdagar uppgingo till sammanlagdt 498.

Kristianstad den 26 april 19 10.

På skogvårdsstyrelsens vägnar:

R. G. Hamilton.

F. af Petersens.

Förslag
till

Inkomst- och utgiftsstat för skogsvårdsstyrelsen

i Kristianstads län för år 1910.

Inkomster.
Behållning från år 1909 kr. 1,000: —
Anslag: af landstinget » 2,500: —

» hushållningssällskapet » 2,500: —
» staten (skogsodl.-befrämj.) » 5,000: —
» » (expensmedel) » 4,000: —

Andel i skogsvårdsafgifter : » 900: — 5.900:

Utgifter.

Aflöningar: länsjägmästaren 2,500:

sekreteraren 500:

länsskogvaktarna 2,100: 5,100: —
Inköp af plantor och frö 3)5oo: —
Underhåll af kommunernas plantskolor 1,200: —

» » egna » 1,800: —
Länsskogvaktarnas och plantörernas resekostnader 2,000: —
Styrelsens och länsjägmästarens » 1,500: —
Inköp af böcker : 300: —
Diverse utgifter 500: — 15,900:

Kristianstad den 21 december 1909.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

K. G. Hamilton.

B. G. Borsström.
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Sammandrag af skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län

kassaräkning år 1909.

Debet.

Behållning från år 1908
Anslag:

Af staten (expensmedel) kr.

» » (skogsodlingens befrämjande) »

» » (del i skogsvårdsafgifter) »

» Kristianstads läns landsting »

» » » hushållningssällskap »

För försålda plantor och frö

Upplnpiia räntor

kr. 1,468:

4,000: —
5,000: —
1,642: 31

2,500: —
2,500: - kr. 15, 642: 31

203: 70

118:47

Summa kr. 17,433:40

Kredit.

Åflöningar

:

Länsjägmästaren kr. 1,500:

Sekreteraren » 500:

Länsskogvaktarna » 2,100:

Resekostnader och dagarfvoden:

Styrelseledamöterna kr. 104: 60

Länsjägmästaren » 1,119:05

Länsskogvaktarna » 1,134: 65

Plantörerna » 1,933: 55

U?iderhåll och arbetskostnader vid plantskolorna

Kostnader för skogsodlifig å af styrelsen öfvertagna kalmarker

Inköp af plafitor och frö

Fraktkostnader

Emballage

Afgifter för sockenplantskolor

Diverse :

Revisionskostnader kr. 53: 10

Förskjutna undersökningskostnader » 280: 65

Förskjutna rättegångskostnader » 96: 50
Andel i kostnaderna för skogsvårdsstyrelsemötet » 380: —
Återlevererat andel i skogsvårdsafgifterna » 161: 50
Inköp af skrifter » 325: —
Tryckningskostnader » 204: 36

kr. 4,100:

291: 85

384:45
717: 61

572: —
364: 96
62: 75

220: 63

» 1,501:

Transp. kr. 16,205: 36
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Transport kr. 16,205: 36
Afgift för föredrag kr. 100: —
Annonskostnader » 48: —
Expeditionskostnader » 104: 25

Porto och telefon » 24: 86
,;, 277: 16

Behållning till 1910 » 940: 88

Summa kr. 17,433: 40

Kristianstad den 21 april 19 10.

B. G. Borgström.
Sekreterare och kassör.

Förestående sammandrag företedt och åberopadt i undertecknades revi-

sionsberättelse för år 1909.

Kristianstad den 22 juni 19 10.

E. Wilh. Ewe.

Nils Månsson. Nils S. Nilsson.
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Redogörelse öfver influtna årsafgifter för skogsodlingens

befrämjande under år 1909.

Debet.

Behållning från år 1908 kr. 467: 16

Från skogsodlingsföreningen bekomna :^ 93- 61

Influtna årsafgifter 478:^
Upplupen ränta ? 45: 04

Summa kr. 1,083: Si

Kredit.

Plantören Ryberg, lön kr. 350: —
Densamme dagarfvode » 91:50 kj- 441:50
Underhåll af Fröslöfs och Greftie plantskola » 45: 47
Frakter m. m. » 6: 55
Brefkort ^ 7: —
Behållning till år 1910 » 583: 29

Summa kr. 1,083: Si

Kristianstad den 21 april 19 10.

B. G. Borgström.
Skogsvärdsstyrelsens sekreterare och kassör.

Förestående sammandrag företedt och åberopadt i undertecknades re^•i-

sionsberättelse för år 1909.

Kristianstad den 22 juni loio.

E. Wilh. Ewe.

Nils Månsson. Nils S. Nilsson.
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Undertecknade, utsedda att såsom revisorer granska skogsvårdssty-

relsens i Kristianstads läns landstingsområde redovisning för dess för-

valtning under år 1909, 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 kässaräkning

år 1909» öfverensstämmer med de inkomst- och utgiftsposter, som finnas

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 räkenskapssammandrag hafva såsom vid re-

visionen företedda denna dag af revisorerna påtecknats med antydning

härom.

Full ansvarsfrihet för ifrågavarande skogsvårdsstyrelses förvaltning

under år 1909 tillstyrkes.

Skogsodlareföreningens räkenskaper för år 1909, där kassabehåll-

ningen vid årets slut utvisar 583: 29 kronor, hafva äfven granskats, och

räkenskapsförarens sammandrag försetts med revisorernas påskrift denna

dag. Anledning till anmärkning förekommer ej heller i dessa räken-

skaper.

Kristianstad den 22 juni 19 10.

K. Wilh. Ewe.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

Nils S. Nilsson. Nils Månsson.
Revisor för landstinget. För hushållningssällskapet.



Skogsvårdsstyrelsens inom Malmöhus län berättelse

för år 1909.

Styrelsen, hvars sammansättning under året ej undergått någon för-

ändring, består af: utaf Kungl. Maj:t utsedde ordföranden herr förste

hofjägmästaren, kommendören m. m. grefve Tage Thott, Skabersjö, af

landstinget utsedde ledamoten herr grefven, kommendören m. m. Walter

Hamilton, Tågerup, bosatt i Landskrona, med hofjägmästaren herr fri-

herre Hans Otto Ramel, Övedskloster, som suppleant samt af Malmöhus

läns kungl. hushållningssällskap utsedde ledamoten herr ryttmästaren,

riddaren m. m. P. O. Liedberg, Öija, med landstingsmannen herr Xils

Andersson, Slagtofta, som suppleant. Styrelsens sekreterare och forstliga

biträde är e. jägmästare C. Lilliecrona, Eslöf, dit styrelsens expedition

är förlagd. Revisorer äro: af Kungl. Maj:t utsedd herr v. häradshöf-

dingen, riddaren m. m. C. A. Trolle, Fulltofta, af landstinget utsedd

herr v. häradshöfdingen m. m. G. Faxe, Ystad, samt af hushållnings-

sällskapet utsedd herr friherre C. G. Wrangel von Brehmer, Häckeberga.

Under året är till 169 st. mindre jordbrukare utlämnadt: af frö 68

kg. tall, af plantor 239,800 tall, 429,700 gran, 20,400 bergtall, 15,600

hvitgran, 82,300 björk, 22,300 bok, 7,700 ask och 900 ek, eller sam-

manlagdt: 818,700 st. plantor. Dessa siffror visa, jämförda med mot-

svarande för föregående året, någon minskning i såväl antalet ansök-

ningar som utlämnadt skogsodhngsmateriel, och torde detta bero dels

därpå, att en del jordägare, som börjat skogsodla redan under den tid

då landsting och hushållningssällskap utdelade fria plantor, nu börja få

fullplanterade de områden af sina egendomar, hvilka de lämpligen kun-

nat anslå därtill, dels ock därpå att mången under nu rådande dåhga

tider, trots fritt skogsodlingsmaterial och sakkunnigt biträde, drar sig

för själfva arbetskostnaden. Önskligt vore därför om st>Telsen kunde

komma därhän, att den, åtminstone till en del, kunde bestrida kostnaden

för själfva utplanteringen eller sådden. Detta skulle förvisso ytterligare

öka intresset för den för länet så viktiga och behjärtansvärda skogs-

odlingssaken. De under våren utförda kulturerna hafva samtliga ordnats

och kontrollerats af de tre länsskog\-aktarna och en extra plantor, och

hafva med undantag för tallen lämnat ett godt resultat. Tallplantorna
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hade i skolorna lidit mycket af vintern men då topp- och sidoknoppar

voro friska, så hoppades man att med någorlunda gynnande väderleks-

förhållanden större delen af dem skulle kunna gå till. Men så kom en

sällsynt sen och kall vår med ihållande starka nattfroster, som gjorde

hela tallkulturen så godt som totalt misslyckad.

I plantskolorna har utsatts: 15 kg. tall, 25 kg. rödgran, i kg. hvit-

gran och 3 kg. bergtall, och hafva dessa frösådder i allmänhet slagit

väl ut. I sammanhang härmed må omnämnas att plantskolan i Bjerröd

nedlägges med detta års utgång dels på den grund att jordägaren, läns-

skogvaktaren Nils Persson, försålt egendomen, dels ock därför att aldrig

riktigt fullgoda plantor därifrån erhållits. I stället har landtbrukaren,

Alfred Andersson, Ormastorp, i Östra Sallerup socken, kostnadsfritt

upplåtit jord till en ny plantskola. Intresset för skogsodling är inom

orten lifligt, och bli skogsodlare genom denna anordning i stånd att på

närmaste håll kunna afhämta dem tilldelade plantor fullt friska, direkte

ur frösängarna.

Hvad styrelsens verksamhet i öfrigt angår, har den haft sina ordi-

narie sammanträden i Lund den 24 mars och i Malmö den 1 1 december.

Ett planeradt möte i Hör under sommaren med inspektionsresor till en

del kulturfält inom Hörs och Hallaröds socknar måste på grund af ord-

förandens iråkade sjukdom tyvärr inställas, men skulle i stället företagas

under år 1910.

Fyra fall af misstänkta afverkningar hafva under året observerats

och undersökts. I två af dessa fall förelåg rofhygge, och i det ena af

dessa fall ansåg sig styrelsen böra hos Konungens befallningshafvande

påkalla syn. På båda dessa ställen torde dock uppgörelse i godo kunna

träffas. I de båda öfriga fallen fann styrelsen ej skäl att, åtminstone

för närvarande, inskrida.

Sekreteraren har under året haft 52 rese- och förrättningsdagar.

Till löpande expedition och annat inarbete har i genomsnitt åtgått 2—

4

dagar i veckan. Utan kostnad för styrelsen har han dessutom under

48 dagar varit anlitad på privatskogar och i 5 dagar undervisat i skogs-

skötsel vid Westraby landtbruksskola.

Hvad beträffar de enskilda skogarnas inom länet tillstånd och skötsel

finnes föga eller intet att tillägga utöfver hvad därom yttrats i föregå-

ende års berättelser och som kan sammanfattas i följande uttalande:

som regel kan fastslås, att fideikommissen och de större godsen, de

enda ställen inom länet där skogar af någon betydenhet numera före-

komma, sedan lång tid tillbaka fullt rationellt behandla sina skogar, i

allmänhet efter uthållighetsprincip, men att de mindre jordägarna i all-

mänhet handskas rätt illa med de små verkliga skogsarealer, som ännu
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här och hvar finnas kvar, antingen genom sköfling eller genom att ej

hugga alls, det ena lika förkastligt som det andra. Medgifvas måste

dock att ökad kännedom om den privata skogslagstiftningens innebörd

och i flera fall erfarenheten af dess verkningar dess bättre ej gått spår-

löst förbi. Intresset för skogsodlingssaken är alltjämt lifligt, och kunde

styrelsen blott sättas i stånd att mera kraftigt ekonomiskt understödja

detsamma, så skulle säkerligen inom en ej så långt aflägsen framtid de

tusentals hektar ofruktbara och värdelösa marker som ännu finnas inom

vårt län vara återbördade till skogsproduktion.

I länet finnes fem skogsvårdskommittéer, nämligen inom Södra

Rörum, Hörby, Fulltofta och Bosjökloster socknar af Frosta härad samt

Weberöd socken af Torna härad.

Eslöf i mars 1910.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Tage Thott.

C. Lilliecrona.
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Sammandrag af Malmöhus läns skogsvårdsstyrelses räkenskaper

för år 1909.

Inkomster.

Kassabehållning vid årets början Kr. 684: 46
Skogsvårdsafgifter » 73: 91
Arets anslag » 8,000: —
Å giro uttagit » 6,800: —

Summa Kr. 15,558: 37

Utgifter.

Annonser m. m. Kr. 700: 31
Distribuering af plantor » 182: 36
Extra plantor » 263: 35
Förskjutna synekostnader » 70: 70
Inventarier » 507: 23

Inköp af frö och plantor » 1,476: 83
Insatt på giro » 6,073: 91
Länsskogvaktarna » 1,497: 40
Plantskolorna » 719: 45
Revisionskostnader » 60: 20

Sekreterarens lön och resekostnader » 3,418: 45
Styrelsens omkostnader » 114: 37
Aterburen skogsvårdsafgift » 19: —
Kassabehållning » 454: 81

Summa Kr. 15,558: 37

Tillgångar den i Januari igog.

Förskjutna synekostnader Kr. 58: 40
Inventarier » 472: 51
Kassa » 684: 46
Lager af växande plantor » 4,427: 88

Skånes Enskilda Bank » 4,097: 05

Summa Kr. 9,740: 30

Tillgångar den 31 december igog.

Förskjutna synekostnader Kr. 129: 10

Inventarier » 979^ 74
Kassa » 454: 81

Lager af växande plantor » 4,000: —
Skånes Enskilda Bank » 3,442: 75

Summa Kr. 9,006: 40

Eslöf i februari 19 10.

C. Lilliecrona.
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Malmöhus läns skogsvårdsstyrelses inkomst- och utgiftsstat för år 1910.

Debet.

Kassabehållning Kr. 454: 8i

Skånes Enskilda Bank, Malmö » 3,442: 75

Statsanslaget till styrelsens verksamhet » 4,000: —
» » skogsodlingens främjande » 2,000: —

Landstingets anslag » 1,000: —
Hushållningssällskapets anslag » 1,000: -

—

Andel i skogsvårdsafgifter » 70: —
Förskjutna synekostnader » 129: 10

Summa Kr. 12,096: 66

Kredit.

Styrelsens sammanträden och resor Kr. 1,000: —
Revisionskostnader » 100: —
Sekreterarens lön och resor » 3,500: —
Kontor, kontorsutensilier m. m. » 600: —
Annonser, tryckning, bokbinderi m. m. » 500: —
Länsskogvaktarnas löner och resor » 1,600: —
Extra plantörsbiträde » 3 00: —
Synekostnader » 200: —
Inköp af frö och plantor » 2,500: —
Plantskolorna » 1,000: —
Expediering af frö och plantor » 500: —
Oförutsedda utgifter » 296: 66

Summa Kr. 12,096: 66

Eslöf i december 1909.

Pä skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Tage Thott

C. Lilliecrona.
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Revisionsberättelse.

Uridertecknade, som granskat den af skogsvårdsstyrelsen för Malmö-

hus län afgifna redovisning för förvaltningen under år 1909 hafva vid

fullgörandet af detta uppdrag genomgått styrelsens protokollsbok, huf-

vudbok, kassaredogörelse samt in- och utgående balanskonto jämte veri-

fikationer 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.

Då därvid befunnits, att vid besluts fattande inom styrelsen den-

samma varit fulltalig, att de fattade besluten i laga ordning tillkommit

och att räkenskaperna äro väl förda och vederbörligen verificerade, få

vi tillstyrka ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Med anledning af styrelsens yttrande att det vore önskligt, om

styrelsen kunde komma därhän att den, åtminstone till en del, kunde

bestrida kostnaden för själfva utplanteringen eller sådden och att detta

skulle ytterligare öka intresset för skogsodlingssaken tillåta vi oss, lifligt

öfvertygade om önskvärdheten af och det välsignelsebringande uti att

skogsodlingen allt fortfarande understödjes, på sätt som nu sker, genom

tillhandahållande af fritt skogsodlingsmateriel och sakkunnigt biträde,

emellertid såsom vår mening uttala, att bestridandet ur allmänna medel

af kostnaden för själfva utplanteringen bör ske med stor försiktighet,

d. v. s. endast i fall, där verkligt behof af sådant understöd är för

handen, enär resultatet eljest lätt kan blifva motsatt mot det man åsyftar

eller att intresset för skogsodlingssaken slappas i stället för ökas.

Malmö den 4 juni 1910.

Carl A. Trolle.

Af KungL Maj:t utsedd revisor.

G. Faxe. C. G. Wrangel v. Brehmer.
Af landstinget utsedd revisor. Af hushållningssällskapet utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Hallands läns landstings-

område berättelse för år 1909.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Då förändringar i skogarnas tillstånd och skötsel ej äro så skarpt

framträdande från ett år till ett annat, utgör denna framställning i detta

afseende en sammanfattning för den med detta år tilländalupna första

5-års perioden af skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

De 40—50 åriga skogarna utglesnas starkt genom »plockhuggning»,

hvarvid den beställda bjälkdimensionen mången gång är den bestäm-

mande faktorn.

Flerstädes afverkas skogen traktvis och då i allmänhet utan fröträds-

ställning. På grund af de starka västanvindarna hafva nämligen friställda

träd ofta ringa förutsättning att kunna motstå dem.

Kulturskogarna närma sig nu den ålder, då beståndsvård kräfves,

och de ingifva goda förhoppningar på rika skördar.

Bokskogarnas areal minskas årligen genom afverkning traktvis, hvar-

för all själfföryngring äfventyras. A en del marker påträffas bokför-

yngringar i glesa tallskogar. Granen är i Halland ett mera välkommet

trädslag, och den inplanteras också allmänt i bokskogshyggena, äfven-

som på de näringsrika ljungmarkerna; öfverallt finner detta trädslag

trefnad.

Intresset för skogsodling är i stadigt stigande; numera börjar det

ingå i det allmänna medvetandet, att afverkning ej får utföras utan tanke

på skogens återväxt. Allmänheten rättar sig också med åren mera

godvilligt efter skogsvårdsstyrelsens föreskrifter.

Större skogseldar hafva ej förekommit. Ljungbränningen har afta-

git, men förekommer företrädesvis inom Veinge och Knäreds socknar.

Den största skadan å kulturfälten förorsakas af får och nötkreatur,

och synes befolkningen ej inse den förlust de härigenom åsamkas.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsen har samma sammansättning som föregående år. Skogsvärdssty-

Som ordförande är förordnad kaptenen och riddaren m. m. F. A. S. Tham. mansättmno-

Skogsvårds/äreningens tidskri/t igio. Bilaga i. O ^X"^^ samman-
träde}!.
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Riksdagsmannen Joh:s Bengtsson i Bjernalt och landtbrukaren och

riddaren m. m. A. M. Gudmundsson äro ledamöter; suppleanter äro

direktören och riddaren m. m. A. L. Apelstam och domänintendenten

G. B Hellman.

Ärendenas behandling hafva påkallat 7 sammanträden, hvaraf ett

har hållits i Kinnared och de öfriga i Halmstad.

Tillgångar:

Skogsrärdssty- Kontanta medel 5,101:30
relsens ^'kono- ^^^^^-^ ^O^. gS
miskastälining

,

den 31 c/rr^/;'/-
Byggnader:

örr 1909. Fröklängningsanstalten 8,835: 71

Materialbodar, stängsel 1,084: 02 9,919: 73

Inventarier å expeditionen och vid plantskolorna 3,682: 78

Förråd af plantor 12,213: 20

» af frö 5^3" 60

Summa Kr. 31,840: 49

Skulder:

Ofvanstående tillgångar Kr. 31,840: 49

Utgifterna under året uppgå till 51,749: 79 kronor.

Länsjägniästa- Expeditionens adress är von Möllersgatan 3. Länsjägmästaren har
re7ts tjänstgö- . n , i r • i i

ring. varit tillgänglig för allmänheten under 2 timmar alla helgfria lördagar.

Med länsjägmästarebefattningen är förenad sekreterare- och kassa-

förvaltaretjänsten.

Till förrättningar hafva användts 99 dagar, och fördelas dessa på

de olika verksamhetsgrenarna sålunda:

rådgifning i skogsskötsel 17 dagar

föreläsningar 10 »

plantörskursen 7
*

plantskolornas skötsel 14 *

kontroUering af skogsodlingar 20 »

» af afverkningar 12 »

» vid fröklängningsanstahens uppförande 10 »

andra uppdrag 9 »

Länsskogvak- En länsskogvaktare är bosatt i hvar och en af städerna Kongs-
tarnes //^'"^ ^^cka, Varbcrg, Halmstad och Laholm. Förutom handhafvandet af be-

goring, ' o'

vakningen inom 2 härader hvardera, sköta de plantskolorna.
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Öfversikt ofver länsskogvaktarnas tjänstgoringsområden och tjänstgöring.

Namn och vistelseort

Tjänstgöringsområde

härad

Antal förrättningsdagar

a^ ^ =
'; Antal

i 's ^ jT ^ besökta

plant- 3*
I:

2^ expedi- Summa skogar

skola ^ o
i. tionen

G. Bond, Kongsbacka Fjäre, Wiske

A. Ekberg, Varberg Himle, Faurås

C. T- Almq%nst, Halmstad Arstad, Halmstad

J. A. Pettersson, Laholm Tönnersjö, Hök

Summa

104
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skogsodling, har bland dem utdelats 3 belöningar ä 25 kronor, nämli-

gen till J. Alf. Thorén, Wallda, Alfr. Joneli, Elfsåker och Wilhelm Thy-

rén, Gällinge.

Skogsodlingen vid folkskolorna har understödts på så sätt, att ma-

terialet lämnats kostnadsfritt såväl som biträdet af plantor eller länsskog-

vaktare. Ur från skolrådsordförandena inhämtade uppgifter har framgått,

att skogsodling utförts under året vid 81 skolor under 138 dagar af

2,633 barn.

Upplysningar i till skogshushållningen hörande frågor hafva städse

gifvits under personalens resor.

I. Skogsodling utförd af enskilda personer med kostnadsfritt bidrag

af frö och plantor från skogsvårdsstyrelsen.

Skogsodling. Under skogsvårdsstyrelsens 5-åriga verksamhet har till 6,393 rekvi-

renter utdelats kostnadsfritt 2,600,20 kg. skogsfrö och 16,329,232 st.

skogsplantor. Med detta material torde 4,426,06 hektar skog odlats.

Tabell I visar fördelningen på de gångna åren, medan tabell II är ett

sammandrag socken- och häradsvis öfver det material, som under be-

rättelseåret begärts och utdelats.

Frö- och plantutdelningen kunde på grund af den sena våren först

äga rum den 19 april, och den verkställdes från följande 26 utdelnings-

ställen: Wallda, Lindome, Kongsbacka, Fjärås, Backa, Derome, Barna-

bro, Hvalinge, Rolfstorp, Tvååker, Falkenberg, Slöinge, Vessigebro,

Köinge, UUared, Fridhemsberg, Ätran, Torup, Johansfors, Aled, Frid-

hems plantskola, Mahult, Veinge, Laholm och Skottorp.

Antages, att det i medeltal åtgått för skogsodHng af en hektar 1,5

kg. frö eller 6,000 plantor, så skulle med det kostnadsfritt utdelade

skogsodlingsmaterialet 823,38 har varit under året föremål för skogsod-

ling. Utdelningen har verkställts dels af länsskogvaktarna och 15 plan-

törer, samt dels af därtill anmodade personer. Efter en för hvarje plan-

tor uppgjord plan hafva samtliga rekvirenter besökts på en för dem

på förhand angifven dag af plantor, som det ålegat att utöfva kontroll

öfver materialets rätta användning och att upptaga nya rekvisitioner å

frö och plantor för nästkommande år. Öfver sina resor hafva de upp-

satt rapporter. Plantörsresorna började omedelbart efter plantutdelnin-

gen och fortgingo till den 21 maj; plantörerna hafva tjänstgjort samt

manlagdt i 404 dagar.
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II. Skogsodling utförd å öfverlåtna marker och i sin helhet be=

kostad af skogsvårdsstyrelsen.

Genom kontrakt på 30 år öfvertager styrelsen ljungmarker för att

å dessa utföra skogsodlingar utan några kostnader för markägaren. Un-

der året äro 25 dylika kontrakt afslutade omfattande 628 hektar.

Skogsodlingsarbetena å de öfverlåtna markerna började redan den

13 april och afslutades den 2g maj, samt återupptogs på hösten med
sådd af björkfrö och grophackning.

Alla kulturområden hafva uppmätts och kartlagts, och uppgår den

under året skogsodlade arealen till 368,35 hektar. Härtill har användts

174 kg. tallfrö och 8s kg. björkfrö samt 947,066 st. plantor (tab. III).

Med allt det skogsodhngsmaterial, som utgått från skogsvårdssty-

relsen, har således 1,192,20 hektar mark bUfvit /ör året kultiverade.

Under 5-års perioden har å de öfverlåtna markerna skogsodlats

summanlagdt 1,133,2 hektar, hvaraf 386,12 besatts med barrträdsfrö

och 14,5 med björkfrö samt 732,58 planterats.

I stort sedt visa dessa arbeten ett godt resultat.

Skogsvårdsstyrelsen har helt eller delvis bekostadt skogsodlingen

under de gångna 5 åren på en areal af 5,559,26 hektar.

Af från egendomar insända svar på utsändt frågoformulär angående

omfattningen af såväl markberedningar för själfsådd som af skogsodlingar

framgår, att markberedning företagits å en areal af 22 hektar och skogs-

odling å 126.

Erforderlig kvantitet tallfrö har erhållits, medan tillgången på gxdin- inköp afskogs-

hö var så begränsad, att någon utdelning däraf ej kunde förekomma. f''^-

Följande fröpartier hafva inköpts:

737.«
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Plantskolorna. j)g plantskolor, som brukats under året, äro 6 med en sammanlagd

areal af 7,5 har.

Dessutom har kontrakt afslutats om arrendering af 0,97 har jord

till plantskola å Kinnared Gårds ägor, som skall besås nästkommande

vår. A detta jordområde är äfven fröklängningsanstalten belägen.

Arrendekontrakten för plantskolorna vid Wallda och Knäred med
tillsammans 1,8 hektar äro uppsagda till den 14 mars ig 10.

I plantskolorna hafva utsatts

:

102,0 kg.
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Sammandrag öfver hos skogsvårdsstyrelsen rekvireradt

Härad Socken

Antal

rekvi-

renter

Frö
Berg-

Björk Lärk

kg.

P 1 a

Tall
Berg-

tall
Björk Bok

Fjäre

Viske

Himle

Faurås

Onsala ...

Valida ...

Släp

Lindome
Elfsåker...

Tölö
Fjärås

Förlunda

Gällinge...

Idala

Frillesås...

Landa
Örmevalla

Summa

Stråvalla.

Veddige

.

Värö
Ås
Sällstorp.

Summa

Stamnared
,

Skällinge

Rolfstorp
.

Hvalinge .

Torpa
Lindberg

,

Varberg
Träslöf

Gödestad
Hunnestad

.

Grimeton
Spannarp

.

Tvååker
Nösslinge .

Summa

Dagsås .

Sibbarp .

Ljungby

.

Stafsinge

Morup .

Vinberg .

Alfshög .

Köinge .

Svartrå .

Okome .

Ullared .

Källsjö .

Fagered .

Gunnarp.
Gällared.

Falkenberg

246

I

18

16

8,0
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och af densamma utdeladt skogsodlingsmateriel år 1909,

37
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Socken
Antal

rekvi-

renter Tall Gran
Berg-

tall
Björk

I

Lärk

kg.

Tall Gran
Berg-

tall
Björk Bok

Arstad

Höks

Krogsered .

Vessige

Drengsered
Abild

Asige

Slöinge

Eftra

Arstad

Skrea

Askome

Getinge ...

Räfvinge

Söndrum
Harplinge

Holm
Enslöf ...

Qvibille ...

Slättåkra...

Torup
Kinnared
Vapnö . .

.

Steninge...

Torup
Enslöf ....

Breared ...

Snöstorp...

Tönnersjö

Eldsberga

Trönninge

Summa

Tjerby

Veinge
Laholm
Skummeslöf
Ö. Karup ..

Hasslöf

Renneslöf ..

Ysby
Vaxtorp

Hishult

Knäred

225 23,5

7,5

6,0

4,0

1,5

t5.5 3,°

59ö
II. 2

38,6

2,0

S.o

36,5

1,5

24,0

4,0

174

32

57
82.

10

3

9,0

37,5

33,°
2,0

16,

82,

lS,o

7:°

23,5

179 I 35.5

185,3

6,0

5,0

28,0

3-0

2,0

5,°

33,5

19,5

17,0

100,

86,

117,

53,

18,

42,

17,

25,

5,

5,

470,9

65,4

14,0

26,0

17,0

1 ,0

3,0

16,0

124,6

49,0

33,5

3,°

2.0

119,0
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B e a d t

Antal

rekvi-

Plantor

Ask Lärk ver- xenter Tall
Berg-

Björk Tall Gran ^^^^^^' | Björk Bok
Hvit

gran
Lark , ver- !

granlj

För

tusen

0,i
1
0,9
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Tab. III.

SKOGSVÅRDSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER 1909.

Sammandrag öfver under 1909 verkställda skogs=

Härad Socken Hemman

Sådd

Björk

kg.

3 Ä-
p o
5- cfQ

Kostnad pr

har

kr.

Fjäre

Wiske

Himla

Faurås

Ärstad

Onsala

/"eddige

Rolfstorp

Ljungby

Okome

Gällared

Wessige

Slöinge

Getinge

Voxtorp

Knäreds

Wicken

Storegården

Lunden, Gubbekulla

Hagen

Spekedal

Tårstorp 7

» 5

» 3 ca. ebb

» 3 cb

» I

Syllinge i

« o. 3.

Skärte och Gärdslösa

L:a Ljungby

Aparp

Bössgård

L:a Okome

Kålsgård, Moen

Räfvige

Norrmanstorp

Skälstorp

Gällared 2

Gunnarstorp

Boarp

Stenstorp

St. Berg

Floalt

Torsakulla

Summa

3'°

4>5

i.s

1,0

73-°

15.°

1,0

174,0

40

45

2,5 1,24 28 36

I.2S

1,25

[1,4

1,28

0,9

0,9

0,9

6,0

4.°

3,0

85,32

5,5

18,0

0,9

0,6

0,6

0,9

8,2

0,84

16

0,6

0,62

1,9

9.5

0,5

0,5

11,7

0,95

1,0

1,0

0,8

28

75

85,0
,
209,1
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kulturer å till skogsvårdsstyrelsen öfverlåtna utmärker.

t e r i
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Undertecknade, utsedde revisorer att granska skogsvårdsstyrelsens

i Hallands läns landstingsområde redovisning för dess förvaltning un-

der år 1909, hafva för fullgörande af vårt uppdrag fått genom Konung-

ens Befallningshafvande i länet mottaga skogsvårdsstyrelsens protokoll,

räkenskaper och verifikationer samt dess förvaltningsberättelse, allt för

sagda år äfvensom ett upprättadt förvaltningsförslag för år 1910, och få

vi efter verkställdt granskningsarbete afgifva följande

Revisionsberättelse.

Arets räkenskaper utvisa:

Debet.

Behållning från år 1908 Kr. 19,279:31
Inkomster

:

Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande 11,000: —
» till bestridande af kostnaden för uppe-

hållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
Skogsvårdsafgifter 9,494: 58
Anslag af länets landsting 6,000: —

» » » hushållningssällskap 5,ooo-' —
Försålda plantor och skogsfrö 1,448:47
Ränta å i bank insatta medel 615: 76
Diverse inkomster 316: 95
Fordran för förskjutna synekostnader 105: 90 37^^81: 66

Summa Kr. 57,260: 97

Kredit.

Utgifter:

Skogsupplysning, för plantörskurs, föreläsningar i

skogshushållning, litteratur m. m. 1,107: 05
Skogsodling, å arrenderad skogsmark, inköp af

skogsfrö, arbetskostnad m. m 22,506: 89
Plantskolorna, arrendeafgifter, arbetskostnader,

resekostnader m. m. 4,172:21

Transport Kr. 27,786: 15
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Transport Kr. 27,786: 15

Aflöningar 9,000: —
Beklädnadsersättningar 4°°: —
"\'elocipedunderhåll 160: —
Kostnad för skogsvårdsstyrelsemötet i Stockholm

år 1908 380: —
Öfriga föri-altningskostnader

:

Resekostnader 2,268: 05

Svne- och inteckningskostnader 385: 10

Postporto, telefon, papper m. m 730:26
Skrifbiträde för år 1908 100: —
Annonser 360: 46

Hyra för lokal, eldning däraf m. m 606: —
Diverse utgifter 253: 93
Inventarier 49°^ 13

Uppförande af fröklängningsanstalten i Kinnared 8,835: 71 -i^-^g: 7g

Behållning till år 19 10:

Innestående i bank 4-937- 4^

Fordringar för försålda plantor, frö m. m. 189: 80

Fordran för förskjutna sjTiekostnader 220:08

Kontant i kassan 163:82 ;,;ii: iS

Summa Kr. 57,260:97

Skogsvårdssiyrelsens ekonomiska ställning den ji dec. igog utvisar

:

Tillgångar:

Kontanta medel 5,101:30
Fordringar 409:88
Byggnader

:

Fröklängningsanstalten i Kinnared 8,835:71
Materialboden, stängsel 1,084: 02 9,919: 73

Inventarier å expeditionsrummet och \-id plantskolorna 3,682: 78

Förråd af plantor 12,213:20

> » frö 513: 60

Summa Kr. 31,840:49

Skulder:

Ofvanstående Kr. 31,840:49

Räkenskaperna hafva efter verkställd sittergranskning befunnits rik-

tiga och försedda med behöriga verifikationer.

Skogsvårdsstyrelsens protokoll och förvaltningsberättelse hafva af

oss genomlästs äfvensom det för år 19 10 upprättade förvaltningsförslaget;

och hafva desamma ej gifvit anledning till anmärkning.
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På grund häraf och hvad i öfrigt under den verkställda revisionen

förekommit, få vi tillstyrka, att skogsvårdsstyrelsen beviljas full ansvars-

frihet för dess räkenskaper och förvaltning år 1909.

Halmstad den 29 juni 1910.

Richard Hermelin. Patrik Forsbäck.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor. Af Hallands läns landsting utsedd revisor.

Axel Sjöstrand.

Af hushållningssällskapets förvaltningsutskott utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Göteborgs och Bohus läns lands-

tingsområde berättelse för år 1909.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet år 1909.

Styrelsen.

I styrelsens sammansättning har under året ingen förändring skett,

utan har styrelsen utgjorts af:

Ordförande, utsedd af Kungl. Maj:t: majoren och domänintendenten

m. m. C. M. Ahlund, ISIunkedal.

Ledamot, utsedd af hushållningssällskapets förvaltningsutskott: f. d.

riksdagsmannen m. m. Gust. Mellin, Hälle, Sunds-Sandvik (suppleant:

godsägaren Walter Thorburn, Uddevalla).

Ledamot utsedd af landstinget: riksdagsmannen Oscar X. Olsson,

N. Broberg, Brodalen (suppleant: landtbrukaren G. Hjort, S. Broberg,

Brodalen).

Arets sammanträden voro fyra till antalet och höUos den 8 mars,

14 april, 6 september och 7 december.

Personal och tjänsteförvaltning.

De ärenden, som behandlats å styrelsesammanträde, samt å den

löpande tjänsteförvaltningen kommande göromål, hafva handlagts af läns-

jägmästaren, som tillika är sekreterare, samt af en kassörska och 6 ordi-

narie länsskogvaktare. Af dessa senare inlämnade en afskedsansökan i

slutet af året och beviljades densamma fr. o. m. i juli 1910. Två extra

länsskogvaktare samt 29 st tillfälliga skogsplantörer tjänstgjorde under

vårens och höstens skogsodlingar.

Skogsvårdsstyrelsens tjänsteexpedition har i regel hållits öppen alla

helgfria dagar länsjägmästaren icke varit stadd på resor, och hafva de

2 sista helgfria dagarna i hvarje månad särskildt varit anslagna till besök

för rådfrågningar och andra ärenden rörande den enskilda skogsvården.

Skogsvårds/oreningens tidskri/t igio. Bilaga i. I

O
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Länsjägmästarens resor och förrättningsdagar utom hemmet hafva

upptagit 130 dagar, därunder 133 st. särskilda förrättningar handlagts,

nämligen:

Inspektioner och kontrolleringar af skogsodlingar 31 st.

Besiktningar af mark för skogsodlingar 10 »

Konferenser med skogsvårdskommittéer m. fl 17 »

Inspektioner i plantskolor 8 »

Råd i skogsvård på kallelse 10 »

Inspektioner af afverkningar 11 »

Kurser i skogsvård 5 »

Föredrag 20 »

Diverse förrättningar ^ 21 »

Summa förrättningar 133 st.

Till styrelsens sammanträden har länsjägmästaren i sin egenskap af

sekreterare i enlighet med gällande instruktion förberedt alla förekom-

mande ärenden och föredragit dessa.

Enligt diariet hafva från expeditionen afgått 904 skrifvelser samt

ett stort antal andra handlingar af olika slag.

Inkomna skrifvelser (utom rapporter, andra slags redogörelser samt

frö- och plantrekvisitioner m. m.) hafva varit 960 st.

De 6 ordinarie länsskogvaktarnas tjänstgöringsdagar, som uppgingo

till 688 st., fördelas sålunda:

Ledning af skogsodlingsarbeten 308 st.

Plantskolearbeten 118 »

Afgifvande af råd i skogsvård enl. rekvisition 50 t

Inspektion af afverkningar ; 36 »

Diverse arbeten 176 »

Summa 688 st.

eller 115 pr man.

En extra länsskogsvaktare har tjänstgjort 112 dagar utom hemmet.

Dessutom hafva de förut omnämnda 29 extra plantörerna och den andra

extra länsskogvaktaren biträdt under sammanlagdt 780 dagar eller 27

dagar per man.
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Sammandrag öfver skogsvårdsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län

räkenskaper år 1909.

Behållning från 190S.

Fordran för plantor Sy: 50

Inventarier 1,000: —
Kassabehållnig 1,820: 30 2,907: 80

Inkomster.

Statens anslag till bestridande af skogsvårdsst}Telsen5

verksamhet år 1909 4,000: —
Statens anslag till skogsodlingens befrämjande 19,000: —
Skogsvårdsafgifter 609: 74
Hushållningssällskapets anslag 19,000: —
Räntor 189: 52

Försålda plantor 7 So: 67 43,579: q-

Kronor 46,487: 73

Utgifter.

Skogsvärdsstyrelsens kulturer och öfriga skogsvårdsåt-

gärder sålunda fördelade:

Skogsodlingar å genom kontrakt öfvertagna marker,

öfriga kultiu-er, plantskolearbeten, körlöner, frakter,

omkostnader för redskap m. m. 9,382: 96

Arrenden för plantskolor 230: —
Länsjägmästarens och länsskogsaktamas resor och ar-

beten 4,682: 09

Extra länsskogvaktares och plantörers resor och arbeten 3,023: 23 i'j,3i8:28

Inköpt frö 8,998: 55

Anslag till skogodlingsföreningar 3>1S^'
—

Premier för under\-isning i skogsodling 1,000: — 4,750: —
Skogsvårdskommittéema 30: 55

St)Telsens resor 281: 88

Revisionskostnader 45^9°
Aflöningar till länsjägmästaren, kassörskan och länsskogsaktame 9,700: —
Diverse expeditionskostnader, annonser m. m. ^,243- ^5

Behållning till 1910.

Inventarier 1,015: —
Kassabehållning 2,104: 42 .

^ ^q; 4,

Kronor 46,487: 73
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Skogsupplysning.

För utbredande af kunskap i skogsskötsel har styrelsen anordnat

föredrag i skilda delar af länet. Dessa, till antalet 20 st., hafva hållits

af länsjägmästaren och med ett eller annat undantag varit belysta af

skioptikonbilder. A följande platser hafva föredrag hållits:

Ljungskile 2 st.

Herrestad

Lysekil

Tyft (folkhögskolan)

Stenkyrka

Klöh'edal

Kville

Grebbestad (folkhögskolan)

Klädesholmen

Romelanda
Valla

Askim
Fässberg

Kville (ungdomsmöte)

Ståla (ungdomsmöte)

Lyckorna (hembygdsfest)

Lysekil (hushållningssällskapets sommarmöte)

Summa 20 st.

Medelantalet åhörare har varit 72 st., därvid icke ungdomsmötenas

och hembygdsfesternas skaror medräknats.

I samband med föredragen hafva kalmarks- och skogsägare läm-

nats tillfälle till samtal med länsjägmästaren, som lämnat diverse råd

och anvisningar.

För att kunna sprida kunskap i skogsvårdsfrågor inom så stor del

af länet som möjligt och för att söka intressera äfven dem, som icke

bevistat föredrag och nedannämnda kurser, ha allt som oftast smärre

upprop och artiklar, afsedda att spridas genom pressen, författats. Äfven

ha kungörelser utfärdats och i kyrkorna upplästs angående skogsodlingar,

betning m. m.

Att icke dessa sträfvanden varit fruktlösa, framgår däraf, att jämte

alla dem, som mera i förbigående begärt och erhåUit upplysningar i

skogsvård, ett stort antal personer genom skrifvelser inkommit med

anhållan om råd rörande fröträdsställningar, hjälpgallringar, berednings-

huggning, blädning, skogsodling o. d., hvarefter
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af länsjägmästaren vid besök hos lo skogsägare

och af länsskogvaktarna vid besök hos ett 40-tal skogsägare

önskade anvisningar lämnats.

Sex kortare kurser vid länets landtmannaskola, 2 folkhögskolor samt

å Backamo och i Brodalen hafva dessutom anordnats.

Många äro äfven de tillfällen, då skogsägare per telefon utbedt sig

mera allmänt hållna råd i skogsvårdsfrågor, som med beredvillighet

lämnats.

Skogsvårdsstyrelsen har äfven sökt taga reda på utkomna mera

populärt hållna småskrifter, som passat för länets förhållanden, och

inköpt samt utdelat ett stort antal dylika.

Skogsodlingar.

Såsom förut framhållits är det en gifven sak, att i ett landskap

som Bohuslän med dess stora kalmarker, hvilkas ägare nogsamt erfarit,

huru kännbar bristen å bränsle och gagnvirke är, ett lifligt intresse för

skogsodUng måste vara för handen. Äfven bör då en skogsvårdsstyrelses

speciella uppmärksamhet koncentrera sig på att öka detta intresse och

samtidigt med alla till buds stående medel söka på de kala vidderna

draga upp skogar. Första och viktigaste punkten på Göteborgs och

Bohus läns skogsvårdsstyrelses program har varit och kommer under

lång tid att vara: skogsodling.

Berättelseårets skogsodlingar började först den 19 april — för väst-

kustens förhållanden exceptionellt sent — och voro i allmänhet slut

första dagarna i juni, ehuru å enstaka ställen trots styrelsens sträfvanden

att genom anlitande af så många särskildt utbildade extra plantörer som

kunde uppdrifvas söka påskynda arbetena desamma ej kunde fullt af-

slutas förr än den 17 juni. Väderleken var synnerligen våt och kall,

och rubbades för den skull arbetsanordningarna och resplanerna för

personalen i hög grad. Höstskogsodlingarna varade från den 14 oktober

till den 12 november och erbjödo äfven de stora besvärligheter på grund

af en ogynnsam väderlek och höstarbetenas försenande inom jordbruket.

Särskild kurs för utbildande af flera extra skogsplantörer hölls vid

Billströmsks folkhögskolan å Tjörn, och blifva de sålunda upplärda yng-

lingarna disponibla ett följande år.

Ny uppmaning till de kommuner inom länet, som icke af en eller

annan anledning efter styrelsens första uppmaning 1908 bestämt sig

för att anslå medel till skogshackor och såddkannor, gjordes under året,

och finnas nu inom 65 af länets 77 kommuner dugliga redskap. Att ett
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så stort antal socknar visat beredvillighet i detta hänseende och gätt

skogsvårdsstyrelsens önskningar till mötes är anmärkningsvärdt, då man
betänker, huru svårt skuldbelastade många af dem äro, och huru förslag

om äfven en mindre ökning af budgeten flerstädes röner starkt motstånd,

och torde orsaken till den sålunda konstaterade allmänna beredvilligheten

vara, att skogsvårdsintressena inom länet äro starkt befästade.

De olika sätt, hvarpå skogsodlingar inom länet anordnas, äro:

dels af kalmarksägare själfva utan annat bidrag från skogsvårds-

kassan än fritt frö och fria plantor samt plantörsbiträde,

dels af skogsodlingsföreningar, som med anslag från skogsvårds-

styrelsen, understundom från hushållningssällskapets kretsafdelningar,

kommuner samt med årsafgifter och frivilliga bidrag bistå jordägarna

med fritt manskap,

dels af skogsvårdsstyrelsen direkt med lejdt och af styrelsens medel

aflönadt manskap å af ålder kala ljungmarker, som på en tid af 15 år

af vederbörande ägare upplåtits,

dels jämväl af folkskolebarn å planteringsdagar, beväringsrekryter

A. Användt frö.

(Utdeladt till rekvirenter, skogsodlingsföreningars medlemmar, an-

vändt å planteringsdagar och å kontrakterade marker.)

Tall 389,25 kg.

Gran 1,049,30 »

Bergtall 146,50 »

Hvitgran 6,75 »

Lärk 0,75 »

Biandfrö 1,50 »

Summa 1,594,05 kg.

Härtill diverse löfträdsfrö.

B. Använda plantor.

(Utdelade i likhet med fröpartien.)

Tall 543>76o st.

Gran 981,600 »

Bergtall 128,260 »

Hvitgran 121,295 ^

Silfvergran 5,975 »

Transport 1,780,890 st.
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Transport 1,780,

Lärk 31,

Björk 24,

Alm ; 5,

Oxel 4,

Ek 5.

Bok 4.

Lönn I

,

Lind I,

Kastanj

Sitka- och blågran

Ask 2,

Diverse löfträd af andra slag 34,

Summa 1,899,

Från styrelsens plantskolor sålda 375,

S:a summarum 2,274,

15

890
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Härad
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Skogsodlingsföreningar.

Följande föreningar hafva under året åtnjutit anslag från styrelsen:

Tanums Västra skogsodlingsförening Kr. 400: —
Tanums Östra :>

^ 400: —
Fässbergs planteringsförening » 600: —
Svarteborgs skogsodlingsförening » 200: —
Hjertums > » 300: —
Rödbo > > 100: —
Örgrj^te Södra planteringsförening > 200: —
Örgnte Östra * » 200: —
K\-ille skogsodlingsförening > 400: —
Bro » » 200: —
Brastads » > 200: —
Tuf\-e » > 150: —
Skaftö > > 15c: —
Stenk}Tka > > 100: —
Klöfvedals » » 50: —
Lyse och Lysekils trädplanteringsförening 100: —

Summa Kronor 3,750: —

Af dessa äro Stenkyrka och Klöfvedals under året nybildade. Ytter-

ligare två föreningar bildades under året utan att hinna börja sin verk-

samhet. Dessutom fingo tvenne äldre föreningar under året plantor och

frö till sina skogsodlingar, men däremot icke penningeunderstöd.

St\-relsen begagnar tillfället i detta sammanhang uttr\-cka sin stora

tillfredsställelse med det oegennyttiga intresse och det goda arbete, som
utförts af skogsodlingsföreningarnas ordförande och medlemmar.

Planteringsdagar med skolbarn.

Stort intresse visas skogsvårdssaken af lärare och lärarinnor vid

Bohusläns folkskolor. Icke endast att skogsodlingsföreningarna i allmän-

het äro startade och ledda af skollärare, utan de söka äfven på annat

sätt befrämja skogsvårdssaken.

Exempel finnas på lärare och lärarinnor, som anordnat små fester

för insamling af penningar till inköp af lämpliga redskap att användas

vid planteringsdagar, på lärare, som af de sparsamt förekommande frö-

bärande bestånden insamlat barrträdskott, själfva klängt denna för att

åtkomma fröet samt i öfrigt med barnens tillhjälp samlat ollon, bär och

frukter af allehanda löfträd o. s. v. Då så erfordrats, hafva alltid dylika

synnerligen beaktansvärda och goda sträfvanden underlättats genom till-
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handahållande af sakkunniga biträden, småskrifter o. d., men hafva veder-

börande genom de i föregående årsberättelse omnämnda kurserna i all-

mänhet själfva varit fullt mäktiga att handleda skogsodlingsarbeten o. d.

Planteringsdagar hafva hållits till ett antal af omkring 275 st., därvid

226,30 kilogram frö och cirka 300,000 plantor användts. Öfver 3,500

st. barn deltogo i dessa. Antalet af planteringsdagar och deltagande

barn är mindre än förra året beroende på den ogynnsamma väderleken

under våren.

Något anslag från landstinget bekoms icke under året, men anslog

skogsvårdsstyrelsen af tillgängliga medel ett belopp af 1,000 kronor att

såsom tillförne landstingsmedlen fördelas såsom premier till intresserade

lärare och lärarinnor. Detta blef möjligt på grund af hushållningssäll-

skapets stora beredvillighet att träda emellan och bevilja ett extra anslag

utöfver det ordinarie å 18,000 kronor.

Af förstnämnda summa erhöllo 87 st. del, däraf

17 st.
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Det torde icke vara ur vägen att här påpeka den onekligen bety-

dande vikt, som ligger uppå, att bland Sveriges mognare ungdom, sär-

skildt bland sönerna till våra skogs- och kalmarksägare, på olika sätt

söka sprida upplysning i skogsvård. Såsom ett led i skogsvårdssakens

propaganda må de bohuslänska militärskogsodlingarna betraktas.

Ehuru alltså största vikten fästes vid upplysningens spridande, må

dock ej förbises, att med så goda arbetsstyrkor under de till skogsod-

lingsarbetet anslagna timmarna ej så liten areal medhanns. Skogsvårds-

styrelsen står i förbindelse till befälet vid regementet för dess stora in-

tresse och vågar hoppas på, att det skall fortfara.

Plantskolorna.

I arrende för plantskolor betalas en summa af kr. 230, och söker

styrelsen efter hand nedbringa antalet öfver länet spridda plantskolor,

så att arbetena koncentreras å ett mindre antal större och vid goda

kommunikationer belägna.

Följande frömängder hafva under året utsatts:

Af tallfrö 23,50 kg.

> granfrö 27,— »

» bergtallsfrö 6,75 >

> hvitgransfrö 3,50 »

» si] f\-ergransfrö 2,— »

» lärkfrö 2,

—

»

» cembratallsfrö 0,20 »

Summa 64,95 kg.

Plantor hafva omskolats till en mängd af 30,000 st., h varjämte före-

fintliga fruktträdstelningar vårdats.

En hel del ollon, bär och andra löfträdsfrukter hafva jämväl utsatts.

Skogsvårdskommittéerna.

Kommittéerna hafva liksom under föregående år varit skogsvårds-

styrelsen till stor nytta genom att efter annonserad rekvisitionstids ut-

gång sockenvis samla inkomna rekvisitioner och desamma vidare befordra

till styrelsens expedition.

I en hel del fall hafva kommitterade gjort framställningar i skogs-

vårdshänseenden och i öfrigt distribuerat från styrelsen öfversänd littera-
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tur m. m. dyl. Särskildt intresserade hafva flera kommiterade varit för

anordnande af skogsodlingar å af ålder kala större ljungmarkskomplex.

Antalet kommittéer är detsamma som under 1908.

Afverkningar och åtgärder för återväxtens betryggande.

Redan af det föregående torde i viss mån framgå, att skogsvårds-

styrelsen icke behöfver i afsevärdare grad ägna tid åt att tillse, det lag

ang. vård af enskildes skogar efterlefves, utan kan koncentrera sig på

skogsodlingarna.

Då länets skogsareal är relativt ringa, och de afverkningsbara skogs-

bestånden få, blifva ej heller afverkningarna utöfver husbehof omfattande.

Endast omkring 30 st. hafva under året bedrifvits så, att återväxten kan

anses vara uppenbarligen äfventyrad, och har styrelsen genom sin tjänste-

personal anskaffat skriftliga förbindelser med borgen för 27 st., belägna:

i Hede socken 6, i Högdal, Lane-Ryr och Tjärnö 3, Bäfve, Skredsvik

och Skee 2, Hjertum, Krokstad, Nafverstad, Svarteborg, Tanum och

Västerlanda i st.

Någon syn har styrelsen ej behöft påkalla.

Jämlikt bestämmelse i Kungl. Förordningen af den 13 december

1907 har skogsvårdsstyrelsens personal i en hel del fall anlitats vid upp-

taxering af kubikinnehållet å virke, som anmälts skola flottledes å Bullar-

sjöarna utföras till Norge.

De enskilda skogarnas i landstingsområdet tillstånd och skötsel.

Då det jämväl tillkommer skogsvårdsstyrelsen att angående de en-

skilda skogarnas i landstingsområdet tillstånd och skötsel afgifva en

kortare framställning, vill skogsvårdsstyrelsen i sådant afseende anföra

följande.

Ehuru fullt exakta uppgifter icke föreligga, torde dock kunna sägas,

att länets skogbärande areal uppgår till cirka 1 30,000 hektar eller ungefär

Yj af totala utmarksarealen.

Skogsmarken företer inom stora delar af länet mycket tunt jord-

lager å den underliggande berggrunden och, där icke tillbörlig hän.syn

för just denna omständighet visas vid afverkningar, uppstår stor fara

för att jorden af regn och vind skall sopas bort från berget. Flera ex-

empel skulle kunna visas härpå, men kunna för öfrigt större delen af de
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till cirka 125,000 hektar uppgående kala bergen i detta hänseende vara

vittnesbörd om följderna.

Skogsbestånden utgöras till öfver^-ägande del af gran, hvilket träd-

slag särskildt når en ovanligt snabb och hastig utveckling i de bördiga

lerdalarna, därvid dock rötskada gärna uppstår. A andra ståndorter

företer granen normal växt i olikhet mot tallen, som i Bohuslän gärna

vill antaga en sämre typ än längre in i landet.

Skogarna äro i stort sedt i medelåldern. Få gamla och mogna

bestånd finnas kvar. De forna skogarna hafva under tidemas lopp genom
afverkningar och andra förhållanden minskats till en obet>'dlighet. Be-

klagligtvis bedrifvas därför nu afverkningarna oftast i medelålders och

yngre skog, som just står i sin kanske bästa tillväxt. St>-relsen har

förut uttalat sig för önskvärdheten af lagbestämmelser angående sk}-dd

för dessa ungskogar och vidhåller sitt uttalande.

Utom de nu något berörda naturbestånden finnas i länet icke så få

bestånd uppdragna genom skogsodling med t>'skt frö. Visar den tyska

granen obetydlig om ens någon skillnad i växtsätt mot vår svenska gran,

så är däremot den t>''ska tallen — som allmänt kändt torde vara —

•

ytterst grenig och knotig samt mottaglig för sjukdomar o. s. v. Här

torde fa meddelas, att under 1909 års höst den s. k. gråbarrssjukan i

högst afsevärd grad angripit just de t}'ska tallarna samtidigt lämnande

de svenska ganska oberörda.

Intresset för vård af de växande skogarna är ganska stort, ehuru

ännu icke tillfredsställande.

Vida större är intresset från kalmarksägarnas sida att bekläda de

vidsträckta ljungmarkerna med skog.

Ljungmarkerna torde uppgå till omkring 100,000 hektar (netto-

areal). Att närmare skildra deras uppkomst och beskaffenhet samt öfriga

förhållanden rörande dem torde icke i denna berättelse erfordras, då

styrelsen i föregående berättelser härom ordat. Vare nog sagdt, att

styrelsens arbetsfält är synnerligen stort, och att allvarsamt må beklagas,

hurusom tillgängliga medel på långt när icke förslå att inom en kortare

tidrymd medgifva styrelsen att skogkläda dem och därigenom åt länet

och dess jordägare af så godt som fullständigt improduktiva degenere-

rade marker skapa afkastande skogsarealer.

Utom bristen på nödiga penningar hämmas skogsodlingsarbetet på
sina håll af svårigheten att tillfredsställande mot kreatur freda kalmarker,

som äro lämpHga till skogsodling samt af den här och hvar ännu tyvärr

kvarlefvande seden att svedja.

Bortsedt härifrån är emellertid tillmötesgåendet beträttande styrel-

sens framställningar och intresset för skogsvårdssaken från icke endast
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korporationer och myndigheter utan framför allt från de bohuslänska

ljungmarksägarna så stort, att skogsvårdsstyrelsen känner sin uppgift

lätt och med glädje söker sträfva efter att uppfylla de behof och

önskemål, som rörande Bohusläns enskilda skogsvård till styrelsen fram-

ställas.

Uddevalla i skogsvärdsstyrelsens tjänsteexpedition den 30 april 19 10.

För Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län:

C. M. Åhlund.
Ordförande.

Oscar Ad. Beer.

Länsjägm. och sekr.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska skogsvårdsstyrelsens i Göteborgs

och Bohus läns landstingsområde räkenskaper och förvaltning under år

1909, få med hänvisande till skogsvårdsstyrelsens berättelse öfverlämna

följande sammandrag öfver räkenskaperna:

Behållning från 1908:

Fordran för plantor 87:50
Inventarier 1,000:—
Kassabehållning 1,820: 30 2,907: 80

Inkomster:

Statens anslag till bestridande af skogsvårdsstyrelsens

verksamhet år 1909 4,000: —
Statens anslag till skogsodlingens befrämjande 19,000: —
Skogsvårdsafgifter 609: 74
Hushållningssällskapets anslag 19,000: —
Räntor 189: 52

Försålda plantor 780:67 43,579:93

Summa Kronor 46,487: 73

Utgifter:

Skogsvårdsstyrelsens kulturer och öfriga

skogsvårdsåtgärder sålunda fördelade

:

Skogsodlingar å genom kontrakt öfvertagna

marker, öfriga kulturer, plantskole-

arbeten, körlöner, frakter, omkostnader

för redskap m. m 9,382: 96
.Vrrenden för plantskolor 230: —
Länsjägmästarens och länsskogvaktarnes

resor och arbeten 4,682: 09

Extra länsskogvaktares och plantörers resor

och arbeten Z,o2y. 23 17,318: 28

Inköpt frö 8,998: 55
Anslag till skogsodlingsföreningar 3,750- —
Premier för undervisning i skogsodling ... 1,000: — , ~ro:

Skogsvårdskommittéerna 30: 55
Styrelsens resor 2'8 1 : 88

Revisionskostnader 45: 90
Aflöningar till länsjägmästaren, kassörskan och läns-

skogvaktarne 9,7°°: —
Diverse expeditionskostnader, annonser m. m 2,243: 15 43,368: 31

Transport 43,368: 31
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Transport 43>368: 31
Behållning till 1910:

Inventarier 1,015: —
Kassabehållning 2,104: 42 3,119: 42

Summa Kronor 46,487; 73

Som räkenskaperna äro förda med synnerligen god ordning och

försedda med erforderliga allegater, och styrelsens förvaltning bäst vits-

ordas genom det starka intresse och den tillförsikt, som allmänt visas

inom länet för dess sträfvan, få vi tillstyrka att full och tacksam ansvars-

frihet beviljas för den tid revisionen omfattar.

Uddevalla den 28 maj 1910.

Ph. Söderhielm.
Kungl. Maj:ts revisor.

Herbert Lundström. Sven Olsson.
Hushållningssällskapets revisor. Landstingets revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Älfsborgs läns landstings-

område berättelse för 1909.

Jämlikt § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående skogsvårds-

styrelser den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen härmed afgifva berät-

telse för 1909 öfver

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

inom länet under det år berättelsen afser. Det torde då med fog kunna

sägas, att då de förändringar, som uppstå i skogarnas tillstånd och sköt-

sel, försiggå jämförelsevis långsamt och någon skillnad från det ena

året till det andra knappast kan påvisas, får fördenskull skogsvårds-

styrelsen hänvisa till de framställningar, som under föregående åren

därom afgifvits i förut aflämnade berättelser.

Såsom en sammanfattning häraf får styrelsen framhålla:

att länets hela skogs- eller utmarksareal, enligt förut i berättelserna

anförda uppgifter, beräknas utgöra 850,402 hektar, däruti då äfven in-

räknats befintliga kalmarker, hvilka jämte impedimenta beräknas utgöra

cirka en tredjedel af hela den anförda arealen;

att den mer eller mindre väl skogbeväxta skogsmarksarealen såle-

des skulle kunna anses utgöra i rundt tal 567,000 hektar, från hvilken

areal årligen afverkas, enhgt verkställd utredning omkring 985,000 kbm.

fast mått, virke, eller per år och har omkring 1,74 kbm.;

att då en stor del af länets produktivaste skogsmarker under de

senaste årtiondena sköflats på skog och större delen af dessa marker

ännu ligga utan återväxt eller i bästa fall hafva ungskogar, hvarest

virkesproduktion ännu kan sägas vara ringa, så är det mer än sanno-

likt, att från länets skogar årligen afverkas mera än det hvarmed skogarna

tillväxa;

att skogssköfling af ungskogar stående i sin bästa tillväxt tyvärr

ofta förekommer och ej med nu gällande lagbestämmelser kan för-

hindras;

att den s. k. dimensionshuggningen alltmera börjar utföras till så

klena dimensioner, att skogsbestånden blifva i hög grad söndertrasade

och skogsmarkens normala virkesproduktion i afsevärd grad nedsatt utan

SkogsrårdsJorcKiit^cns tidskrift ig lo. Bilaga i. II
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att återväxten likväl kan sägas vara så uppenbarligen äfventyrad att

skogslagen kan äga tillämpning;

att samtidigt med nyss anförda missförhållanden bör å andra sidan

framhållas, dels det stegrade skogsodlingsintresse, som enl. tab. i, år

från år gör sig gällande, dels det intresse för ändamålsenlig skogsvård,

som visar sig däruti, att länsjägmästaren, skogstillsyningsmannen och

länsskogvaktarna allt mer och mer anlitas för utstämpling af fröträd,

gallring af ungskogar och andra skogsvårdsåtgärder, samt

att genom skogsodling af äldre Ijungbeväxta kalmarker afsevärda

arealer årligen återbördas till skogsbörd.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning

har under år 1909 ej undergått någon förändring utan består styrelsen

fortfarande af:

Ordförande: godsägaren Claes Carling.

Ledamöter: kammarherren C. R. C:son Wästfelt, disponenten August

Låftman, riksdagsmannen Gustaf Odqvist och godsarrendatorn Oscar L.

Carlsson.

Suppleanter: riksdagsmannen Joh. Johansson, godsägaren Oscar Bo-

man, disponenten J. M. Hansson och skogsförvaltaren A. P. Luthander.

Länsjägmästare och sekreterare: Leander Olén, adr. Borås.

Styrelsens verksamhet.

Fortfarande och alltjämt har styrelsen sin uppmärksamhet inriktad

på angelägenheten att å frivillighetens väg söka vinna gehör för skogs-

lagens tillämpning ifråga om återväxtens betryggande, och torde af tab.

2 tillräckligt tydligt framgå fördelen af tillvägagångssättet att taga skogs-

odUngsförbindelser, försedda med borgen för sådana afverkade arealer,

där återväxten ansetts äfventyrad, och har detta visat ett godt resultat

och besparat både tid och kostnader, mot att nödgas påkalla sådan

undersökning, som § 2 i gällande skogslag anvisar. Endast i ett fall

har under innevarande år undersökning enligt nyssnämnda paragraf måst

hållas för en areal af 24 har, hvaremot 484 st. frivilliga förbindelser

erhållits för en areal af 3,989,25 hektar. Dessutom har styrelsen på

allt sätt lagt sig vinn om att söka sprida håg, kunskap och intresse för

skogsodling och skogsvård samt för detta ändamål låtit länsjägmästaren

hålla ett flertal föredrag inom länet äfvensom vid folkhögskolorna och

vid s. k. småbrukarekurser, hvarförutom inköpts och utdelats Skogsvårds-

föreningens och andra lämpliga folkskrifter angående skogsvårdsfrågor.

Resultatet häraf torde också framgå af det under året starkt ökade an-
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tal rekvirenter utaf frö och plantor, som enligt tab. 3 med mer än 600

rekvirenter öfversteg närmast föregående är och med mer än 1,300 st.

öfversteg rekvirentantalet under skogsvårdsstyrelsens första verksamhets-

år. Bristen på och omöjligheten af att i behöflig mängd kunna inköpa

svenskt skogsfrö för gratis utdelning förorsakade dock, att samtliga in-

komna rekvisitioner måste nedsättas till omkring -
3 af det la-antum som

rekvirerats. För befrämjandet af själfsådd i fröträdsställningar och i

hyggen, där själfsådd kan vara att påräkna, har skogsvårdsst}'relsen un-

der året låtit inköpa 4 st. s. k. Finska svedj eplogar och utlånar samma
gratis till skogsägare, som därom göra framställning. Afven under 1909

har, tillfölje det stegrade behofvet af lämpliga skogsplantörer för skogs-

odlingens öfvervakande, anordnats en s. k. plantörskurs, hvilken kurs

pågick under en tid af 10 arbetsdagar och afhölls å Gräfsnäs egendom

under oktober månad. Deltagarnas antal var enligt styrelsens beslut

fastställt till 2^ st., men de sökandes antal var omkring So st., hvilket

i sin mån visar ett tilltagande intresse för skogsodling och skogsvård,

enär under 1907 vid första plantörskursen de sökandes antal blott upp-

gick till föga mer än det bestämda antalet af 10 deltagare Kostnaden

för årets plantörskurs uppgick till kronor 1,040: 40, hvarförutom till-

kommer kostnad för en repetitionskurs nästa vår, hvilken är afsedd att

pågå under en veckas tid.

Intresset för »planteringsdag» vid folkskolorna går glädjande nog

år från år allt mera fram och styrelsen söker på allt sätt befrämja denna

fosterländska angelägenhet. Under berättelseåret har inom länet hållits

278 planteringsdagar, som till stjTelsens kännedom kommit, och har

barnantalet vid dessa planteringsdagar varit i medeltal något öfver 20

st. för hvarje skola, hvadan alltså mer än 5,500 skolbarn under en eller

flera dagar åtnjutit undervisning i skogssådd och plantering.

Till rekvirenter af frö och plantor för 1909 har utdelats enligt tab.

3 och hänvisas till samma, med den anmärkning angående tillgång och

utdelning af frö som ofvan anförts. I tab. 3 ingår dock icke hvad

bolag eller sådana enskilda inom länet, som enligt styrelsens beslut ej

varit berättigade att kostnadsfritt erhålla frö och plantor, kunna hafva

skogsodlat, hvilket dock årligen torde kunna beräknas till minst 500 har.

På de under föregående åren anordnade 4 st. större skogsodlings-

komplexen, till hvilka styrelsen lämnar särsldldt öfverenskomna bidrag,

pågår skogsodhngen pä bäst möjliga sätt hvarje år, och har i år sty-

relsen företagit en inspektionsresa till »Ale fjälls» norra och södra skogs-

odHngskomplex samt därstädes funnit de verkställda skogsodUngarna,

särskildt hvad plantering vidkommer, utmärkt vällyckade.

Den verksamhet af fiskalisk art, som det kan åligga skogsvårds-
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Styrelsen att utöfva vid öfvervakandet af skogslagens efterlefnad, har

redan i det föregående något påvisats och framgår för öfrigt af tab. 2,

som för öfrigt visar den nytta skogsvårdslagen redan kunnat åstad-

komma, då säkerhet för återväxtens betryggande bUfvit under de för-

flutna 5 åren ställd för ej mindre än 16,110 har afverkade skogsmarks-

arealer, där återväxten varit äfventyrad och åtgärder för densamma helt

säkert i de flesta fall blifvit uraktlåtna om ej skogslagen varit. Tages

vidare i betraktande, att under skogsvårdsstyrelsens 5-åriga tillvaro och

på dess föranstaltande och genom lämnade bidrag skogsodlats mer än

11,000 har, så torde med fog kunna sägas, att verksamheten varit frukt-

bärande och till nytta för enskildt och allmänt väl.

Skogsvårdsstyrelsen har under året haft trenne ordinarie samman-

träden samt företagit förut omnämnda inspektionsresa till skogsodlings-

komplex äfvensom en besiktning af välskötta skogar inom Ale- och

Bjärke härad tillhörande Kobergs fideikommiss. Dessutom har ordföran-

den och länsjägmästaren företagit åtskiUiga inspektionsresor för att tillse

resultaten af styrelsens åtgöranden.

Anslag till föreningar, som verka för skogsodling och skogsvård

har liksom under föregående åren och till samma föreningar utgått med
tillhopa 700 kronor.

Länsjägmästarens expedition och förrättningar.

Liksom under föregående åren har länsjägmästareexpeditionen varit

tillgänglig för allmänheten de tre sista dagarna i hvarje månad och läns-

jägmästaren då med säkerhet varit att anträffa i och för råd och upp-

lysningars afgifvande. Dessutom har expeditionen städse varit öppen,

då länsjägmästaren ej varit på resor. Angående resedagar, tjänsteför-

rättningar och under året hållna föredrag hänvisas till tab. 4, som också

utvisar skogstillsyningsmannens samt länsskogvaktarnas verksamhet och

hufvudsakliga arbete.

Till expeditionen har ingått 1,432 diarieförda skrifvelser förutom

2,320 rekvisitioner af frö och plantor, hvilka ej diarieförts, och ha un-

der året afsändts 1,450 diarieförda skrifvelser förutom en mängd svar

på rekvisitioner äfvensom cirkulär angående skogsodling, skogsvård m. m.

Plantörernas tjänstgöring.

För biträde åt allmänheten vid skogsodlingar inom länet ha 56

plantörer varit anställda under en tid af sammanlagdt 1,568 dagar.
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Skogsvårdskommittéerna.

Under året ha inga nya kommittéer blifvit valda och utgör deras

antal inom länet således fortfarande 141 st.

Plantskolorna.

Plantskolornas antal är fortfarande 9 fasta plantskolor, för hvilka

skogsvårdsstyrelsen arrenderar mark samt 17 st. s. k. sockenplantskolor.

Tillgången af plantor vid årets slut framgår af tab. 5.

Fröklängningen vid Fristad.

Trots att tillgången af tallkottar inom länet var ganska ringa, lyc-

kades skogsvårdsstyrelsen få inköpa 1,693 hl. kottar, som lämnat 1,278

kg. rengjort frö af något mer än 90 % grobarhet. Då fröpriset vid

årets slut blifvit ganska högt, har fröklängningsrörelsen lämnat en afse-

värd vinst, som närmare framgår af räkenskaperna, men hvars största

vinst dock torde ligga däri, att frö till utdelning erhålUts från traktens

skogar.

Detta jämte den år från år allt större och större svårigheten att

kunna fa köpa svenskt frö, har föranledt styrelsen att fatta beslut om
anläggandet af en ny fröklängningsanstalt, som skall förläggas å Dals-

land, och har arbetet å samma redan påbörjats. Fröklängningen vid

Fristad har under året undergått en betydlig reparation, och har varm-

vattensledning i klängningsstugan införts, som i alla afseenden visat sig

vara ändamålsenligt och praktiskt. De utförda arbetena ha omedelbart

afskrifvits, hvadan fröklängningens bokförda värde upptagits till samma

belopp som under föregående år.

Ingående och utgående behållningar af frö synes af redogörelsen

öfver inkomster och utgifter.
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Älfsborgs läns skogsvårdsstyrelses inkomster och utgifter

år 1909.

Inkomster.

Ingående behållning från år 1908.

Innestående på Upp- och afskrifning i

Borås Ensk. Bank 5)i53-09

» » Deposition i d:to 20,000: —
» kontant hos länsjägm. Olén ... 624:71 25,777:80

Fordran för förskotterade undersöknings-

kostnader 772: 63

Lager af granfrö 1,642: 64
» »tallfrö 57:85

Plantskolorna upptagna till 1,608: 08

Inventarier ..^ 2,446: 04
Fröklängningsanstalten i Fristad 4,5°°: — 11,027:24 36,805:04

Anslag.

Statens anslag till verksamhetens bestridande 1,50°: —
» » » skogsodlingens befrämjande 10,000: —

Landstingets anslag 10,000: —
Skogsvårdsafgifter för sista hälften af år

1908 i5,°77-" 04
» »1909 års första

liälft 24,338: 32

39,415:36
Återbetalt till kungl. statskontoret af

1909 års bekomna skogsvårdsafgifter

(Se närmare korrespondensen) 3,876: — -.e e-^q; ^6

Vinst i fröklängningens konto (lågt upptagen) 5,211:60
Vinst i plantskolornas konto 1,001: 56
Intressekonto ränta å innestående medel för år 1909 953: 18 64,205: 70

Summa Kronor 101,010: 74

Utgifter.

Skogsodlingskostnader under året, för frö och plan-

tor, plantors- och skogsodlingskurser m. m. 35,086: 82

Annonskostnader 1,087: 58
Ale härads skogsvårdsförening 200: — 36,374140

Transport 36,374: 40
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Transport 36,374: 40
Västra Sveriges skogsvårdsförbund 500: —
Diverse utgifters konto, såsom hyror, trycknings-

kostnader, frakter, skogsvårdskommittéer m. m.... 1,840: 58

Styrelsens konto jämte rese- och traktamentsersätt-

ningar 1,270: 93
Revisionskostnader 33^'- 34
Afskrifning å inventarier enl. lämnad redogörelse i

inventarieförteckningen 877: 73
Länsjägmästare L. Oléns konto, aflöning samt rese-

och traktamentsersättning 6,114: 03
Skogstillsyningsmannen Sam. Johanssons konto, lön,

rese- och traktamentsersättning 0,075:76

4 länsskog^aktares löner samt rese- och traktaments-

kostnader 1,5^1- 7° 57,917:47

Utgående behållning till år 1910.

Innestående på Deposition i Borås Ensk.

Bank 20,000: —
» » Upp- och afskrifning i

Borås Ensk. Bank 96: 2;^

» i kassan hos länsjägmästare

L. Olén 39S: 96 20,495: 19

Fordran för förskotterade undersöknings-

kostnader 659: —
Lager af granfrö 169: 80

» » tallfrö 14,116: —
Plantskolorna upptagna till 774:02
Inventarier enligt inventarieförteckning 2,379: 26

Fröklängningen i Fristad 4>5o°: — 22,598: oS 43,003: 27

Summa Kronor 101,010: 74

Claes Carling.
Ordförande.

Carl C:son Wästfelt. August Låftman.

Gust. Odqvist. Oscar L. Carlsson.

Lcander Oiåt.



i68 SK.OGSVARDSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER I9OQ.

Tab. I.

Sammandrag af gratis utdeladt skogsodlingsmaterial under 1905, 1906,

1907, 1908 och 1909.

Under

år
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Tab. 3.

Under 1909 gratis utdeladt skogsodlingsmaterial.

Härad

Väne

Bjärke . .

.

Flundre ...

Ale

Vätle

KuUing ...

Redväg ..

Bollebvgd

Veden .

.

Ås ........

Gäsene .

.

Mark

Kind

^>
Utdelning af frö och plantor

27

32

19

141

117

227

Vedbo i 125

Kgm. frö

10,75

25,25

11,25

76-

48,50

2II,7S

Gran

Valbo..

Tössbo

Nordal

Sundal

Summa

107
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Tab. 4.

Sammandrag af länsjägmästarens, skogstillsyningsmannens och länsskog=

väktarnas årsrapporter for år 1909.
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Tab. 5.

Sammandrag öfver befintliga plantor i Alfsborgs läns skogsvårdsstyrelses

plantskolor i december 1909.

Plantskolor
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, vederbörligen utsedda revisorer för granskning af skogs-

vårdsst\Telsens i Alfsborgs läns landstingsområde redovisning för dess för-

valtning under år iqog, få härmed efter fuUgjordt uppdrag afgifva följande

revisionsberättelse.

Arets räkenskaper utvisa:

Inkomster:

Ingående behållning från år iqoS.

Innestående på upp- och afskrifnings-

räkning i Borås Ensk. Bank 5,153:00
Dito å deposition i dito 20,000: —

Kontant hos länsjägmästare L. Olén ... 624:71 25,777:80
Fordran för förskotterade undersöknings-

kostnader 772:63
Lager af granfrö 1,642: 64

» » tallfrö 57: 85
Plantskolorna 1,608: 08

Inventarier 2,446: 04
Fröklängningsanstalten i Fristad 4,500: — 11,027:24 ,5 q -•

Anslag:

Statens anslag till verksamhetens bestridande 1.500: —
» » > skogsodlingens befrämjande 10,000: —

Landstingets anslag 10,000: —
Skogsvärdsafgifter för sista hälften af

år looS 15,077: 04
» » första hälften af

år 1909, sedan 3,876 kr. för mycket

utanordnade dylika medel i följd af

kungi. statskontorets beslut af den 14

december 1909 äterlevererats 20,462:32 ,- r-,Q- -.^

Vinst å fröklängningens konto 5,211:60
> > plantskolornas konto 1,001: 56

Räntemedel för år 1909 953: 18 64, 20^: 70

Summa Kr.
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Utgifter:

Skogsodlingskostnader under året, för frö och plantor,

plantors- och skogsodlingskurser m. m. 35,086: 82

Annonskostnader 1,087:58

Ale härads skogsvårdsförening 200: —
Västra Sveriges skogsvårdsförbund 500: —
Diverse utgifters konto såsom hyror, tryckningskost-

nader, frakter, skogsvårdskommittéer m. m 1,840: 58

Styrelsens konto jämte rese- och traktamentsersätt-

ningar 1,270:93
Revisionskostnader 33^'- 34
Afskrifning å inventarier (enl. lämnad redogörelse i

inventarieförteckningen) 877: 73
Länsjägmästare L. Oléns konto, aflöning samt rese-

och traktamentsersättning 6,114: 03

Skogstillsyningsmannen Sam. Johanssons konto, lön,

rese- och traktamentsersättning 3)07 5: 76

Fyra länsskogvaktares löner samt rese- och trakta-

mentskostnader 7,527: 70

Utgående behållning till år 1910.

Innestående på deposition i Borås Ensk.

Bank 20,000: —
» » upp- och afskrifning i

dito 96: 23
» i kassan hos länsjägmästare

L- Olén 398: 96 20,495: 19

Fordran för förskotterade undersöknings-

kostnader 6.59: —
I/ager af granfrö 169: 80

» » tallfrö 14,116: —
Plantskolorna upptagna till 774: 02

Inventarier enligt inventarieförteckning 2,379: 26

Fröklängningen i Fristad 4,50°:— 22,598:08 43,093:27

Summa Kr. 101,010: 74

Revisorerna, som genomgått styrelsens protokoll och böcker samt besökt

fröklängningsanstalten i Fristad, hafva ej funnit någon anledning till anmärk-
ning utan få härmed, då räkenskaperna äro förda med reda och samtliga in-

komster och utgifter äro behörigen verificerade, tillstyrka full ansvarsfrihet för

skogsvårdsstyrelsen i Älfsborgs läns landstingsområde för dess förvaltning

under år 1909.

Borås den 18 juni 1910.

M. Stenberg.
O. H. Svensson. Rich. Claeson.

Carl A. Brusewitz. R. Carlson.



Skogsvårdsstyrelsens inom Skaraborgs läns landstings-

område berättelse för år 1909.

I enlighet med Kungl. förordningen om skogsvårdsstyrelser af den

den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Skaraborgs läns lands-

tingsområde härmed afgifva redogörelse för sin verksamhet och förvalt-

ning under år 1909 äfvensom en kortfattad framställning om de enskilda

skogarnas inom landstingsområdet tillstånd och skötsel.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning har icke under året undergått

någon förändring. Såsom ordförande har sålunda fortfarande fungerat

domänintendenten m. m. M. F. Rodhe. Öfriga ledamöter hafva varit

kammarherren m. m. friherre A. von Essen, Helliden (utsedd af hus-

hållningssällskapets förvaltningsutskott) samt landtbrukaren August Nils-

son, Bjärby (af landstinget utsedd).

Af de hos skogsvårdsstyrelsen anställde länsskogvaktarna har en

under året befordrats till annan enskild tjänst, och har den efter honom

ledigblifna befattningen, sedan densamma i tidningar och tidskrifter för-

klarats till ansökan ledig, besatts med extra kronojägare Gunnar Dahlström,

hvilken utvalts bland de till ett antal af 31 st. uppgående sökandena.

Under året hafva hållits tre sammanträden, hvaraf det ena i sam-

band med en inspektionsresa till af skogsvårdsstyrelsen under året verk-

ställda kulturer å Mösseberg. Herr ordföranden har dessutom under

vårkulturerna företagit en besiktning af de pågående skogsodlingarna,

hvarjämte friherre von Essen för anordnande af nedan omnämnda kultur-

försök gjort en resa till Hökensås.

Länsjägmästarna hafva i och för tjänsteresor varit upptagna 175

dagar, sålunda fördelade:

Besiktning af kulturer och plantskolor 106 dagar

» » skogsafverkningar 22 »

Afgifvande af råd i skogsvård på kallelse 17 »

Föredrag 16 »

Diverse resor 14 »

Summa i 7 5 dagar
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Skogsvårdsstyrelsens tvenne länsskogvaktare, hvaraf den ene endast

tjänstgjort halfva året, hafva ett sammanlagdt antal rese- och förrättnings-

dagar af 255 st., sålunda fördelade:

Ledning af skogsodlingsarbeten 38 dagar

Besiktning af skogsafverkningar 114 »

Utmärkande af gallringsvirke och fröträd 26 »

Ledning af plantskolearbeten 77 »

Summa 255 dagar

Under kulturtiden hafva varit anställda 10 st. extra skogsplantörer,

hvilkas sammanlagda antal tjänstgöringsdagar uppgått till 353 st.

Under året hafva vid skogsvårdsstyrelsens expedition handlagts 359

st. diarieförda mål, hvilka föranledt 1,508 st. utgående expeditioner,

hvarförutom utsändts en stor mängd cirkulärskrifvelser samt smärre med-

delanden och upplysningar.

Af kassaredogörelsen med tillhörande verifikationer framgår att

skogsvårdsstyrelsens debet och kredit balanserat på kronor 30,515: 13 i

enlighet med nedanstående tablå:

Inkomster.

Behållning från år 1908 34: 02

Slatsans/ag för igog.

Till uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet ... 4,000: —
Till skogsodlingens befrämjande 4,000: — 8, 000:

Skogsvårdsafgifter 12,752: 03
Landstingets anslag 3,000: —
Hushållningssällskapets anslag 1,000: —
Upplupna räntor 246: 12

Försäljningsmedel för skogsfrö och plantor 5,427: 96
Diverse 55: —

Summa Kronor 30,515: 13

Utgifter.

Aflöningar 6,599:90
Reseersättningar 2,461: 42
Skogsodling 15,873:11
Inventarier 310: 10

Expedition och diverse 1,891: 93
Återburna skogsvårdsafgifter 1,254: —
Behållning till år 19 10 2,124:67

Summa Kronor 30,515: 13

Som synes hafva inkomsterna under året belöpt sig på kronor

30,515: 13, hvilket i förhållande till föregående år tyckes framvisa en

rätt afsevärd stegring. Denna blir dock i realiteten mera skenbar än
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verklig, alldenstund den stora inkomstposten > försäljningsmedel för skogs-

frö och plantor^ uppkommit därigenom, att för de öfriga anslagen inköpts

frö, som sedermera distribuerats i småposter till styrelsens eget inköps-

pris eller därunder. Af skogsvårdsafgifterna har styrelsen på grund af

ett förbiseende tilldelats mera än under vanliga förhållanden brukar vara

fallet, hvilken ökning dock under året måst återbetalas och sålunda fin-

nes upptagen bland utgiftsposterna.

Skogsodling.

Af utgiftsposterna i skogsvårdsst}-relsens kassaredogörelse framgår,

att skogsodlingarnas konto tillgodosetts med icke mindre än omkring

hälften af de anslagna medlen eller kronor 15,873: 11. St>-relsen har

härvid liksom under föregående år koncentrerat sitt arbete på skogklä-

dande af de tusentals tunnland i enskild ägo varande ljungmarker, som

under mansåldrar legat improduktiva. Under de gångna åren har en

hel del härutinnan uträttats, men återstår ännu mycket att fullgöra.

Ansökningar om biträde till dylika skogsodlingar hafva under året in-

kommit till så stor mängd, att de icke alla på grund af bristande till-

gångar kunnat beviljas. Detta är så mycket mer att beklaga som det

nyvaknade intresset för såväl skogsodling som andra i samband härmed

stående åtgärder till skogsvårdens fromma härigenom lider ett svart

atljräck.

De af skogsvårdssr}-relsen helt eller delvis bekostade skogsodlingarna

hafva enligt nedanstående tablå uppgått till en areal af 269,5 hektar.

Skogsvårds/öreninsens tidskrift ig I o. Bilaga
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I föregående årsberättelse omnämnes, att skogsvårdsstyrelsen be-

stämt sig för att verkställa dylika kostnadsfria skogsodlingar på de stora

ökenartade ljungmarker, som äro belägna å Hökensås, men att styrelsen

dessförinnan på grund af markens torra och magra beskaffenhet påbör-

jat försök med markförbättring, enär en skogsodling, utförd i det skick

marken för närvarande befinner sig, knappast torde hafva ekonomiskt

berättigande eller ens vara möjlig att få att lyckas. Såsom markför-

bättringsmedel har försök gjorts med lupiner, och omnämnes i föregå-

ende års berättelse, att styrelsens arbete redan under första försöksåret

krönts med framgång. Denna framgång har ingalunda visat sig vara af

tillfällig art, ity att under det förflutna berättelseåret verkligt lofvande

resultat ernåtts. På de anlagda försöksytorna, där förut den visserligen

i och för sig vackra, men för skogsmannen dock mindre sympatiska

ljungen varit allenarådande, där har nu efter allenast tvenne års för-

söksodHng en helt ny vegetation börjat mera framträdande spira vid

sidan af den gamla. Sålunda hafva de förut befintliga björk- och barr-

trädsplantorna till sin yttre habitus fullkomligt omvandlats. Efter att

förut hafva företett ett ynkligt utseende med korta årsskott och svaga

ljusgula barr eller blad visa de sig nu hafva genomgått en glädjande

förändring; sista årsskottet är långt och kraftigt, barren och bladen

stora, mörkgröna, saftiga; skillnaden mellan dessa plantor och de utanför

en del ytor befintliga är verkligen slående och gifver godt hopp om att

skogsvårdsstyrelsen kommer att lyckas med dessa sina försök. Frågan

är emellertid ännu icke vare sig praktiskt eller framför allt ekonomiskt

löst, utan återstår här för styrelsen mera att uträtta.

Förutom utförande af kostnadsfria skogsodlingar hafva äfven till

enskilda personer plantor och frö gratis eller till nedsatt pris utdelats

dock i mindre utsträckning, och har därvid följts den principen, att ut-

delningar gjorts för sådana kalmarker, som uppstått före skogslagens

ikraftträdande samt endast till mindre bemedlade personer, hvilkas me-

dellöshet styrkts af skogsvårdskommitté eller kommunalordförande. På

grund häraf hafva endast ett fåtal dylika rekvisitioner inkommit, och

hafva gratis utdelats 5,50 kg. tall-, 5,50 kg. granfrö samt 500 st. tall och

2,250 st. granplantor. För skogsodling af detta gratis utdelade material

har skogsvårdsstyrelsen jämväl kostnadsfritt tillhandahållit plantor.

Skogsplantor hafva i likhet med föregående år tillhandahållits den

skogsägande allmänheten till det billiga priset af 30— 50 öre pr 1,000

st. samt skogsfrö till styrelsens eget inköpspris eller kr. 9: 50 och 3: —
pr kg. för resp. tall- och granfrö.

Från 324 rekvirenter hafva inkommit rekvisition af skogsfrö och

plantor, och hafva härvid till ofvannämnda eller nedsatta priser försålts
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323,35 kg. tall- och 305,35 kg. granfrö samt 126,450 st. tall- och 136,150

st. granplantor äfvensom 2,270 st. ädelgranar och löfträdsplantor. Bland

dessa rekvirenter hafva 61 st. anmält sig till erhållande af plantor för

ledande af skogsodlingsarbetena, hvilket skogsvårdsstyrelsen tillhanda-

hållit kostnadsfritt under tvenne förrättningsdagar.

För skolbarns undervisning i skogsodling hafva gratis utlämnats frö

och plantor, af hvilken förmån begagnat sig iio st. folk.skolor, som så-

lunda sammanlagdt erhållit g 1,600 st. tall- och 54,150 st. granplantor

samt 107,05 kg. tall- och 84,25 kg. granfrö. För skogsodling häraf hafva

åtgått 172 planteringsdagar, hvarvid skogsodlats cirka 220 hektar af

3,773 skolbarn. Det sammanlagda antalet härvid utgjorda dagsverken

belöper sig till 5,278 st.

Skogsvårdsstyrelsen har sålunda under berättelseåret tillsammans

omsatt 454,70 kg. tallfrö, 421,30 kg. granfrö och 7 kg. bergtallfrö samt

1,035,370 st. plantor, och torde den med detta material skogsodlade

arealen kunna uppskattas till cirka 1,100 hektar.

Plantskolor.

För tillgodoseende af behöfligt plantmaterial har styrelsen tre egna

plantskolor och 16 st. enskilda, af styrelsen understödda plantskolor,

från hvilka ortsbefolkningen mot mycket låg afgift får afhämta plantor.

I samtliga plantskolor hafva utsatts 50,75 kg. tall- och 50 kg. granfrö.

Plantorna af såväl tall som gran utsättas mestadels oomskolade vid tvä

års ålder. Under berättelseåret har skyttesvampen uppträdt i hög grad

förödande inom länets plantskolor och torde bl. a. för skogsvårdsstyrel-

sen minst 72 miUion tallplantor därvid bhfvit oanvändbara. Äfven äldre

bestånd ha af denna svamp härjats i rätt afsevärd grad.

Åtgärder för åstadkommande af en förbättrad skogsvård.

I offentliga kungörelser, som införts i länets mest spridda tidningar,

har skogsvårdsstyrelsen meddelat de förmåner till skogsvårdens fromma,

som styrelsen har att erbjuda den skogsägande allmänheten. Utom
ofvannämnda förmåner tillhörande skogsodlingarnas konto har styrelsen

tillhandahållit kostnadsfria råd och anvisningar i skogsskötsel m. m.
genom länsjägmästarna, men hafva häraf endast ett fåtal eller 10 st.

skogsägare användt sig. Likaså hafva länsskogvaktarna på vederböran-

des begäran gratis erhålHts i och för utmärkande af fröträd, för verk-

ställande af gallringsstämplingar m. m., men äfven härutinnan har styrel-

sens tillmötesgående icke tagits i anspråk på sätt som varit önskvärdt,

i det endast 7 st. rekvirenter anmält sig för erhållande af dylikt biträde.
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För spridande af kunskap om skogens vård och skötsel hafva lo

st. föredrag hållits i samband med af hushållningssällskapet anordade

småbrukarekurser, och hafva därvid för samma ändamål utdelats cirka

300 st. af d.r Fr. Loven författade broschyrer om skogens vård och af-

verkning.

För vederbörande skogsvårdskommittéers räkning har prenumeration

verkställts å skog^svårdsförenincrens folkskrifter.

Afverkningar och åtgärder för återväxtens betryggande.

Någon minskning i afverkningarnas bedrifvande har icke under året

förmärkts. Ingalunda torde detta heller vara af behofvet påkalladt med
hänsyn till hvad det uthålliga skogsbruket fordrar, då någon mera afse-

värd öfverafverkning knappast torde hafva bedrifvits inom detta län under

det tilländalupna året.

De från vederbörande länsskog^'aktare inkomna afverkningsrappor-

terna hafva i fall, där styrelsen ansett lämpligt, ledt till infordrande af

garantier för återväxtens betryggande. Sålunda hafva under året afläm-

nats 88 st. skogsodlingsförbindelser för afverkningar, som bedrifvits,

sedan lagen angående vård af enskildas skogar trädde i kraft och uppgå

samtliga nu inneliggande förbindelser till ett antal af 280 st.

Nedanstående tablå utvisar afverkningarnas fördelning på olika

härader.
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Skogsvårdskommittéer.

Skogsvårdskommittéerna hafva under året ökats med 7 st., så att

de vid årsslutet uppgingo till ett antal af 102.

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.

Intresset för skogsodling och skogsdikning befinner sig alltjämt i

stegring, såväl hos de större skogsägarna som hos småbrukarna. Denna

glädjande omständighet torde kanske i främsta rummet böra tillskrif-

vas skogsvårdsstyrelsens initiativ, men framför allt det kraftiga pekuniära

understöd, styrelsen med beredvillighet ställt till förfogande. De begrän-

sade tillgångarna hafva dock åstadkommit, att betydliga inskränkningar i

dessa understöd under de senaste åren måst göras, helt visst till stort för-

fång för detta nyvaknade intresses fortsatta utbredande och den goda

sakens framgång. Skulle styrelsens redan nu allt för otillräckliga inkomster

ytterligare minskas, komme detta gifvetvis att förrycka styrelsens hela ar-

betssätt och finna en mycket beklaglig återverkan på hela länets skogsvård.

Om man med glädje kunnat konstatera ett tilltagande intresse för

de rena kulturåtgärderna, så torde detta knappast kunna förmärkas då

det gäller beståndsvården. Ännu har allmänheten icke fått blicken öppen

för skogshushållningens ekonomi, för vikten af en rationell vård af det

uppväxande beståndet. Ungskogarna stå sålunda mestadels ogallrade,

öfverlämnade åt naturens egen, ofta nyckfulla skötsel, och dock gifves

härutinnan ett medel att höja afkastningen från marken och inkomsterna

från skogarna med för lekmannen oanade belopp. I stället tillåtas nu

dyrbara virkessortimenter torka och ruttna bort eller i bästa fall brännas

upp i eldstäderna.

Ett annat medel till åstadkommande af bättre ekonomi i skogs-

skötseln och större besparingar af virkeskapitalet, ett medel, som dock

af vederbörande litet beaktas, är på husbehofsförbrukningens eget om-

råde. Stort slöseri låta skogsägarna härutinnan komma sig till last,

dock är det ju att hoppas, att denna misshushållning försvinner i samma
mån, som upplysning och kännedom sprids om det verkliga värde virket

har i dessa trakter med sina i regel goda afsättningsförhållanden och

om de storartade värden, som genom rationellare skötsel på skogshus-

hållningens alla områden kunna skapas.

Från detta allmänna omdöme om den låga ståndpunkt skogshus-

hållningen i regel intager inom länet torde böra undantagas en del större
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egendomar, där med erkännansvärdt nit arbetas på införande af en ratio-

nellare skogsvård, och är det ju att hoppas det dessa föregångares an-

tal år från år ökas, då helt visst deras skogsvårdsintresse fördelaktigt

influerar på orten i sin helhet på grund af den kända sanningen om
exemplets underbara makt.

Mariestad i mars 1910.

På skogsvårdsstyrelsens inom Skaraborgs läns landstingsområde vägnar

:

M. F. Rodhe.

Axel Blomberg.
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Undertecknade, revisorer af Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelses

räkenskaper och förvaltning för år 1909, få härmed, sedan detta upp-

drag blifvit fullgjordt, afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster:

Behållning från år 1908 34^ 02

Sta/sanslag för år igog.

Till uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
Till skogsodlingens befrämjande 4,000: — 8,000: —

Skogsvårdsafgifter 12,752: 03

Landstingets anslag 3>°°°- —
Hushållningssällskapets anslag....' 1,000: —
Upplupna räntor 246: 12

Försäljningsmedel för skogsfrö och plantor 5-427: 9^

Diverse 55- —
S:a Kronor 30,515: 13

Utgifter:

Afiöningar 6,599:90

Reseersättningar 2,461: 42

SkogsodHng 15-873: ^
Inventarier 310:10

Återburna skogsvårdsafgifter 1,254: —
Expedition och diverse 1,891: 93
Behållning till år 1910 2,124: 67

S:a Kronor 30,515: 13

Ett vid siffergranskningen anmärkt mindre fel har rättats uti innevarande

års räkenskaper.

Räkenskaperna hafva i öfrigt befunnits vara i god ordning och behöri-

gen verificerade, och synes skogsvårdsstyrelsen hafva på ett synnerhgen för-

tjänstfullt sätt skött sin maktpåliggande uppgift, hvadan vi hafva all anled-

ning att dllstyrka full ansvarsfrihet för styrelsen.

För siffergranskningen, som verkställts af bankbokhållaren Gust. Johnson,

föreslå vi ett arvode af 40: — kronor.

Mariestad den 12 maj 19 10.

Josef Fischer,
af Kungl. Maj:l utsedd revisor.

A. O. E. Hedenstierna, K. G. Wallenius,
af hushållningssällskapet förordnad revisor. af landstinget förordnad revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Värmlands läns landstings-

område berättelse om 1909 års verksamhet samt

om skogarnas tillstånd och skötsel.

Den hos styrelsen anställda tjänstepersonalen har äfven under 1909

utgjorts af I ordinarie och i extra länsjägmästare samt 8 länsskog-

vaktare. Såsom tillfälliga biträden hafva tjänstgjort 137 plantörer och

22 dikningsförmän.

Styrelsen har under berättelseåret haft 6 sammanträden.

Utbredande af kunskap om skogsskötsel.

Såsom sitt förnämsta upplysningsarbete räknar styrelsen fortfarande

länsskogvaktarnes verksamhet bland skogsägarna^ hvarvid den skogs-

ägare, som har vanvårdad skog eller skogsmark, uppsökes för att ute

å sin egen mark bibringas anvisning om behöfliga skogsvårdsarbeten.

Uppå särskild ansökan till styrelsen hafva 87 skogsägare erhållit

biträde för ändamålsenlig utsyning af virke, för fröträdsutmärkning

eller för anvisningar om arbeten till återväxtens betryggande.

Äfven under förevarande berättelseår har styrelsen låtit anordna

en skogsodlingskurs, hufvudsakligen för utbildning af plantörer. Den

stegrade anslutningen till utförande af skogsodlingsarbeten med bidrag

ur skogsvårdskassan och under ledning af styrelsens tjänstepersonal har

nämligen framkallat ett större behof af skogsodlingsförmän, än förut

anordnade trenne plantörskurser kvmnat fylla. Vid dessa första tre

kurser hafva 150 st. plantörer utbildats. Några af dessa äro emellertid

anställda i större skogsägares tjänst och kunna därför ej stå till styrel-

sens förfogande, andra åter hafva genom erhållna fasta anställningar af

skilda slag blifvit förhindrade att antaga plantörstjänst. Af förutnämnda

137 st. plantörer, anställda vid 1909 års skogsodlingar, hade 128 st.

genomgått styrelsens skogsodlingskurser.

1909 års skogsodUngskurs förlades till egendomen Apertin i St.

Kils socken, där egendomens ägare ställt erforderliga lokaler och mar-

ker till kursens förfogande. Bland 94 sökande kunde af utrymmesskäl

endast 51 deltagare mottagas till kursen. Inträdesberättigad till sådan
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kurs är eljest enhvar värmländsk man i åldern 24—40 år med intyg

från tvenne betrodde män inom sökandens socken om lämplighet att

vara förman för mindre arbetsstyrka. Kursen pågick fr. o. m. den 18

oktober t. o. m. den 5 november. Liksom sina föregångare varade

den alltså i tre veckor. De deltagandes arbete bestod dels i åhörandet

af 30 föreläsningar inomhus, behandlande företrädesvis till återväxten

hörande ämnen, och dels i praktiska skogsodlingsarbeten ute i marken

såsom sådder och planteringar af olika slag samt hyggesrensningar.

En dag ägnades åt excursion å Aktiebolaget Mölnbacka-—Trysils väl-

skötta skogar i Nedre Ulleruds socken, där kursdeltagarne kunde del-

gifvas ett omedelbart intryck af ett mångårigt intensivt skogsodlings-

arbetes rika frukter.

Deltagarne i dessa skogsodlingskurser, som nu alltså tillhopa uppgåtill

200 st., hafva hämtats från länets olika delar, och det finnes därför numera

af Värmlands läns 87 socknar endast 9 st., som ej hafva någon bofast plantor.

Såsom förut nämnts, har undervisningen vid skogsodlingskurserna

omfattat nära nog enbart till skogsåterväxten hörande ämnen. Hvad
till en ordnad afverkning hörer utöfver återväxtens fordringar har alltså

förbigåtts vid dessa kurser. För att i någon mån komplettera deras

skogsvårdsundervisning, som genomgått skogsodlingskurs och önska

ytterligare utbildning, har styrelsen anordnat särskild kurs i virkesut-

syning, hvarvid äfven skogsuppskattning synts böra ingå i undervisnin-

gen i någon grad. Denna kurs, den första i sitt slag, anordnades un-

der tiden fr. o. m. den 23 nov. t. o. m. den 3 dec. 1909 vid Gustafs-

fors bruk i Blomskogs socken, där Gustafsfors Fabrikers Aktiebolag

benäget erbjudit såväl behöfliga lokaler som sina skogar till kursens

disposition. Saagbrugsforeningens närbelägna skogar upplätos äfven

för kursens arbeten.

Till denna kurs kallades 20 st. inom Nordmarks härad bosatta

plantörer, hvarjämte en skogsvårdskommittéledamot från samma härad

anhållit fä bevista kursen. Undervisningsarbetet vid kursen, omfattande

2 å 3 timmars föreläsningar och 7 å 8 timmars praktiska arbeten om
dagen, afsåg att bibringa kursdeltagarne något begrepp om värdetill-

växtens storlek i olika skogar, om utnyttjandet af skogens tillväxtkraft

genom lämpliga glesningshuggningar samt om möjligheterna för den min-

dre skogsägaren att lära känna sitt virkesförråds storlek och fördelning.

Kursens praktiska arbeten utgjordes alltså af tillväxtundersökningar, ut-

syningsarbeten genom s. k. »blekningar», fällning och kubering å ut-

satta profytor af utsynade träd samt s. k. linietaxering af skogsskiften.

Den, som genomgått både skogsodlings- och utsyningskurs, har

alltså erhållit skogsundervisning i sammanlagdt 4 7^ veckor, 3 veckor
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vid skogsodlingskursen och i ^Z, vecka vid utsyningskursen. Sådan un-

dervisningstid är visserligen långt ifrån tillräcklig för bibringande af en

grundligare praktisk kunskap om ekonomisk skogshushållning, men den

torde likväl anses beaktansvärd vid jämförelse med förutvarande förhål-

landen, då ingen praktisk undervisning i skogshushållning meddelats den

nuvarande eller blifvande hemmansägaren.

För att fylla ett föreliggande ökadt behof af arbetskraft för plan-

läggning, stakning och afsyning af de dikningsarbeten, som utföras med
bidrag ur länets skogsvårdskassa, anordnades våren 1909 en särskild

dikningskurs under fem dagar, fr. o. m. den 24 t. o. m. den 28 maj,

för 20 st. bland dem, som förut genomgått skogsodlingskurs. Skogs-

odlingskursens dikningsundervisning kompletterades härvid genom före-

läsningar (8 st.j, dikesstakningar m. m. och tvenne dagars excursion å Stor-

fors Bruks Aktiebolags och Persbergs Grufveaktiebolags skogar, där äldre

och yngre skogsdikningar erbjuda ett utmärkt undervisningsmaterial.

Samtliga dessa kurser hafva varit helt och hållet afgiftsfria för del-

tagarne såväl beträffande kost och logis som resor till och från kurserna.

Kurserna hafva anordnats af tjänstepersonalen.

Under berättelseåret har länets hushållningssällskap anordnat ^ st.

småbriikarekurser om hvardera 4 dagar, vid hvilka kurser 4 timmar

anvisats till ämnet skogshushållning. Dessa kurser förlades till Charlot-

tenberg i Eda socken. Likenäs i Dalby socken, Öna i Vase socken och

Ransäter i Ransäters socken och voro med undantag af Likenäskursen

mycket talrikt besökta. Vid Ransäterskursen föreläste extra länsjägmäs-

taren, vid de öfriga länsjägmästaren.

Under sommaren 1909 utfärdades inbjudning till en andra skogs-

odlingskurs för folkskollärare, afsedd att hållas i Molkom, men trots att

denna kurs liksom sin föregångare skulle blifva helt och hållet afgifts-

fri för deltagarne, anmälde sig så få sökande (endast 13 st.), att kursen

ej kunde anordnas, enär 25 deltagare ansågs vara det minsta skäliga

deltagareantalet. Då den tidigare hållna kursen för skollärare tillvann

sig deltagarnes vid ett flertal tillfällen ådagalagda erkännande, synes

det emellertid antagligt,att den minskade anslutningen år 1909 ej moti-

verats af brister uti den erbjudna kursens undervisning och anordningar.

Vid landtbniksskolan å Varpnäs samt vid landtmanna- och folk-

högskolorna i Molkom har under berättelseåret undervisats om skogs-

hushållning i samma utsträckning som vanligt, nämligen vid Varpnäs i

20 timmar och vid Molkom i 10 timmar. Dessa föreläsningar hafva

hållits af extra länsjägmästaren.

Af länsjägmästaren hafva hållits enstaka föredrag om skogshushåll-

ning å skilda orter inom länet.
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Skogsvårdsföreningens folkskrifter hafva äfven under igog inköpts

i 1,000 ex., som ställts till länsjägmästarens förfogande för gratisutdel-

ning bland för skogsvård intresserade. Ett antal af Fil. Doktor Fr.

Lovens småskrifter om skogsvård hafva äfven utdelats.

Bidrag: till skogsodling hafva under 190g utlämnats efter samma

grunder som förut, d. v. s. skog^^ägare hafva erhållit högst 20 kg. frö

till Vio ^^ <isss inköpsvärde, plantor gratis samt afgiftsfritt biträde af

skogsplantör under högst 12 dagar. Sju st. innehafvare af genom skogs-

eld kallagda marker hafva på ansökan erhållit högre bidrag till skogs-

odling, nämligen frö, plantor och plantörsbiträde gratis samt dessutom

hälften af nedlagda arbetskostnader.

Den direkta ledningen af med bidrag ur skogsvårdskassan under-

stödda skogsodlingsarbeten har, hvad beträffar de smärre skogsägarne,

nära nog undantagslöst handhafts af styrelsens ordinarie tjänstepersonal

jämte förutnämnda 137 st. plantörer. Större skogsägare med egen

sakkunnig personal hafva endast i de fall, då den egna personalen ej

kunnat medhinna all skogsodHng, anlitat biträde af styrelsens plantörer.

Bidragen till de större skogsägarne hafva alltså i allmänhet utgått med

högst 20 kg. frö till nedsatt pris eller plantor gratis i mån af tillgång.

190g års skogsodlingsarbeten under tjänstepersonalens ledning äro

till sin omfattning närmare angifna i vidfogade tablå I, hvaraf framgår,

att g6i st. skogsägare utsått i.gjö,^ kg. frö, hvaraf 865,3 kg. tallfrö och

1,071,1 kg. granfrö, samt utsatt 2.po2,'j8y st. plantor, hvaraf 865,938 st.

tall och 1,136,849 st. gran, att därvid en ytvidd af 2,61"/,s hektar skogs-

odlats, hvaraf 2,348,3 hektar genom fullständig skogsodling och 269,2

hektar genom hjälpkultur, samt att vid dessa skogsodlingsarbeten en ar-

betskraft af i8,gS3 dagsverken förbrukats. Dessa skogsodlingsarbeten

äro de största, som hittills under ett år utförts under ledning af styrel-

sens personal. Motsvarande siffror under 1908 voro 412 st. skogsägare,

604 kg. frö, 1,592,900 st. plantor, 1,257 hektar samt 10,061 dagsverken.

Skogsodlingen under igo8 begränsades dock väsentligt af då rådande

brist på tallfrö.

Skogsodlingsarbeten, utförda år igog under skogsägarnes egen led-

ning med frö eller plantor, som tillhandahållits af skogsvårdsstyrelsen,

angifvas i tablå 11, som utvisar en sammanlagd skogsodlad ytvidd af
i,22/}.,6 hektar, fördelad å ^2 st. skogsägare, till hvilken skogsodling

åtgått gig,g kg. frö och jyo.^00 st. plantor.

Enligt af länets större skogsägare benäget lämnade uppgifter rö-

rande utförda skogsodlingsarbeten utan bidrag ur skogsvårdskassan,

hvilka uppgifter sammanställts i tablå III, hafva dessa arbeten omfattat
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2,^^y hektar, ä hvilken ytvidd utsätts 1^98 kg. frö, hvaraf 635 kg. tall

och 963 kg. gran, samt utsatts 753380 st. plantor, hvaraf 122,156 st.

tall och 631,224 st gran.

Dessa större skogsägare hafva i allmänhet vårdat sina skogar sedan

längre tid. Deras skogsodlingsarbeten hafva alltså merendels fortgått i

förhällande till afverkningen, och de hafva därför proportionsvis mindre

areal äldre kalmarker än andra skogsägare. Omfattningen af deras

skogsodlingsarbeten växlar därför ej heller nämnvärdt under olika år.

Tablå IV utgör ett sammandrag af tablåerna I—III, och framgår

däraf bl. a., att inom Värmlatids län under år iQog skogsodlats tillhopa

6,290 hektar, hvarvid åtgått 4,454. kg. frö och 5,126,700 si. plantor.

Plantskolorna hafva under berättelseåret lämnat 1,868,287 st. plan-

tor, hvaraf 1,044,738 st. tall och 823,549 st. gran. Behofvet för året

af granplantor kunde emellertid ej fyllas ur egna plantskolor, utan måste

570,000 st. 2-årig gran inköpas. Af tallplantor hafva däremot 56,000

st. kunnat säljas till annat län och till marker tillhörande stad eller

kommun inom länet. Tillföljd af underskattning af plantskolornas plant-

tillgångar kunde äfven 9,000 öfverblifna granplantor säljas till sistnämnda

markägare.

Vid under senhösten 1909 företagen inventering uppskattades plant

antalet i plantskolorna till

vid Seffle 2,9[i,ooo st.

» Deje 1,623,000 »

» Årjeng 2,881,000 »

Summa 7,415,000 st.

I denna summa inbegripas emellertid 2,210,000 st. i-åriga gran-

plantor, som först efter ännu ett år kunna användas.

Äfven under 1909 var tillgången å kött inom länet oansenlig.

Grankott saknades helt och hållet, och tallkottuppköpet gaf, trots om-

fattande åtgärder därför och ett förhöjdt inköpspris, endast 278,1 hekto-

liter kött. Af denna kottmängd inkom 129,4 hektoliter i sådan tid till

fröklängnijigsanstalten, att kotten kunde klängas före skogsodlingsar-

betenas början. Dessa 129,4 hl. kött lämnade 68,5 kg. frö. Den öfriga

kotten förvarades oklängd till tiden för förberedelserna till 1910 års

skogsodling.

Diknings- och bäckrensningsarbeten hafva under berättelseåret

befrämjats på samma sätt som förut, d. v. s. bidrag härtill hafva utgått

med hälften af nedlagda skäliga arbetskostnader intill högst 1,000 kr.
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per skogsägare, hvarjämte de af dem, som så önskat, erhållit biträde

för planläggning och stakning af diken afgiftsfritt. I de fall, då skogs-

ägare, som ej haft egen sakkunnig personal, likväl velat staka sina di-

ken själf, har såsom förut ansökan om bidrag beviljats endast under

förutsättning, att den till afdikning ifrågasatta marken vid besiktning af

länsskogvaktare eller dikningsförman visat sig lämplig till afdikning för

skogsbörd.

Såsom framgår af tablå V ha/va under berättelseåi-et ^2g st. skogs-

ägare nygräfl /}.oi,J7g löpmeter diken för 6g,yg6: 82 kr. och upprensat

123,023 löpnieter bäckar för Ji,^i8:gj kr., eller tillhopa utfört torrlägg-

ningsarbeten för en stimma af 81,213: 75 kronor, hvartill skogsvärds-

kassan bidragit med hälften eller ^0,607: 87 kronor.

Detta är den största dikning, som hittills under ett år utförts med
bidrag ur denna kassa.

En jämförelse med igo8 års dikningar med dylikt understöd utvi-

sar en ökning af de dikande skogsägarnes antal med 170 st. och af

den nedlagda arbetskostnaden med 13,668:61 kr. Om år igog varit

hka gynnsamt för dikningsarbetena som år igoS, hade ökningen blifvit

än större. Den ovanligt ymniga nederbörden under igog försvårade

nämligen skogsdikningarne i väsentlig grad.

Enligt af länets större skogsägare godhetsfullt lämnade uppgifter

om utförda torrläggningsarbeten utan bidrag ur skogsvårdskassan hafva,

såsom närmare framgår af tablå VI, skogsägare utan bidrag nygräft

39,728 Idpmeter diken och upprensat 33 ,^.^3 löpmeter bäckar för tillhopa

18,246:38 kronor.

Tablå VII utgör ett sammandrag af tablåerna V och VI, och den

angifver alltså samtliga med styrelsens kännedom under år igop utförda

torrläggningsarbeten, hvilka således omfatta 461,307 löpmeter dikning

och 138,466 löpmeter bäckrensning för en summa af 99,462: 33 kronor.

Skogsvårdskommittéernas antal har under är igog varit oförändradt.

Kommittéer saknas fortfarande i 13 af länets 87 socknar.

Under berättelseåret har styrelsen beslutat att sammankalla skogs-

vårdskommittérade traktvis till öfverläggning om skogsvårdsfrågor. Ett

första sådant möte afhölls den 27 februari igog i Årjeng för kommitte-

rade i Nordmarks härad, till hvilket möte 48 af häradets 50 kommitte-

rade hade infunnit sig. Å mötets program förekom föredrag af läns-

jägmästaren om den nya skogslagstiftningen och om skogsvårdskom-

mittéernas verksamhet samt diskussion öfver följande af mötesdeltagare

anmälda ämnen: »Är den i Nordmarks härad allmänt förekommande
blädningen till viss dimension ett för denna trakt lämpligt afverknings-
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sätt?» — »Har den å skogsmarken nu vanliga kreatursbetningen någon

betydelse för skogsvården inom Nordmarks härad?» och Hvilka äro

skogens största fiender?» Dessa diskussioner inleddes af dem, som

uppställt ämnena, nämligen den första af skogvaktaren J. V. Blomqvist

i Grinsbyn, Sillerud, den andra af hemmansägaren Rosarus Andersson

i Skrädene, Töcksmark, och den tredje af kronoskogvaktaren Aug. Berg-

lund i Lofflund, Blomskog.

Xågra kommittéer hafva ingifvit årsberättelser öfver respektive

kommuners skogsförhållanden, hvilka berättelser styrelsen alltid tagit

del af med intresse.

Uppsikten öfver skogslagens efterlefnad har styrelsen under år

1909 såsom förut utöfvat genom tillsyn öfver, att lagstridigt afverkade

marker bhfva i behörig tid skogsodlade. På grund af gensaga mot

framställda anspråk på åtgärder till återväxtens betryggande har styrel-

sen under berättelseåret föranledts påkalla undersökning jämlikt skogs-

lagens § 2 å tre afverkningstrakter, samtliga belägna i \':a Emterviks

socken och afverkade af en och samma person. Dessa undersökningar

hade emellertid ej utförts vid berättelseårets utgång.

I styrelsens berättelse för år 1908 omnämndes, hurusom ett fall af

tvist om skogsodling vid nämnda års utgång var beroende på domstols

pröfning. Under år 1909 har styrelsens ifrågavarande anspråk på skogs-

odling godkänts af häradsrätten, som ålagt afverkären att inom viss tid

utföra de ifrågasatta arbetena.

Af afverkningstrakterna från vintern 1908— 1909 hafva iiist., om-

fattande tillhopa 726,7 hektar och till sin fördelning inom länet närmare

angifna i tablå VIII, befunnits afverkade på sådant sätt, att särskilda

skogsodlingsarbeten å dem synts uppenbarhgen behöfliga. Dessa af-

verkningstrakter hafva till läge, beskatienhet m. m. i detalj beskrifvits

till stöd för en kommande uppsikt öfver deras behöriga skogsodling.

Beskrifningar öfver 94 st. afverkningar, afseende afverkningstrakter

från år 1905— 1907 till en sammanlagd yt\'idd af 623,8 hektar hafva

omarbetats, kompletterats eller nyupprättats.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Dä skogarnes tillstånd och skötsel endast mycket långsamt föränd

ras och styrelsen i sina förut afgifna berättelser redogjort därför och

jämförelsevis utförligt i 1905 och 1908 års berättelser, ser sig styrelsen,

hvad beträffar denna fråga i hufvudsak, böra hänvisa till nämnda be-

rättelse.
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Enär den utsträckning, i hvilken olika afverkningssätt tillämpas

inom länet, i viss mån kan anses vara en mätare på skogsskötselns

nivå, upprättade styrelsen uti sin berättelse för år 1908 en samman-

ställning af de ytvidder, som de olika afverkningssätten intagit under

afverkningsåret 1908— 1909. En liknande utredning har gjorts beträf-

fande afverkningsåret 1909— 19 10. Denna utredning, hvars resultat åter-

finnes i tablå IX, har liksom den föregående erhållits beträffande de

största skogsägarnes marker genom af dessa skogsägare godhetsfuUt

lämnade uppgifter och beträffande öfriga marker genom länsskogvaktarne.

En jämförelse mellan härtill vidfogade tablå IX och motsvarande

tablå i berättelsen för år 1908 gifver vid handen, att trakthuggningen

utan fröträd, dimensionsblädning till minimidimension fr. o. m. 8 eng.

tum och däröfver vid brösthöjd samt hjälpgallring, ljushuggning och

mera eller mindre ordnad blädning utan hänsyn till viss minimidimension

under det sista afverkningsåret utförts i ungefär samma utsträckning

som under närmast föregående år. Slutsiffrorna för dessa afverknings-

sätt voro nämligen i 1908 års berättelse 975 hektar för trakthuggning

utan fröträd, 17,308 hektar för dimensionsblädning till lägst 8 eng. tum

samt 17,458 hektar för de andra ofvannämnda afverkningssätten och i

den förevarande äro de resp. 975, 17,062 och 17,550 hektar.

En väsentlig minskning förmärkes däremot i trakthuggna arealer

med nöjaktig fröträdsställning, hvilka nu upptaga endast 2,274 hektar

mot fjolårets 3,028 hektar. En ännu större minskning uppvisar den i

allmänhet ur skogsvårdssynpunkt förkastliga dimensionsblädningen till

minimidimensioner under 8 eng. tum vid brösthöjd. Denna sistnämnda

afverkning upptager nämligen nu 4,814 hektar mot 9,389 hektar under

förra afverkningsåret.

Tyvärr kan denna stora minskning af de sämsta dimensionsbläd-

ningarne ej betraktas såsom en produkt af en förbättrad skogsskötsel,

utan måste densamma anses härröra från den senaste tidens minskade

efterfrågan å props och trämasseved. Samma orsak torde hafva föran-

ledt den minskade trakthyggesarealen. Att proportionen mellan trakt-

hyggesarealerna med och utan fröträd synes ur skogsvårdssynpunkt

något sämre under senaste året än under föregående, torde icke hafva

förorsakats af någon förminskad hänsyn till återväxten vid afverknin-

garne. Det vill nämligen synas, som om skogsägarne alltmera börja

ägna uppmärksamhet åt fröträdens betydelse för återväxten.

Styrelsen anser sig emellertid under hänvisning till ifrågavarande

tablå IX kunna påstå, att i år liksom under föregående år den trakt-

huggna arealen med nöjaktig fröträdställning är afsevärdt större än den

kalhuggna marken utan sådan. Erinras bör, att i den kalhuggna area-
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len vid denna jämförelse skall inräknas äfven den del (högst lo %) af

de till låga dimensioner bladade vidderna, som kan anses kalhuggen.

Den totala afverkningsarealen är för sista afverkningsåret 42,675

hektar eller 5,483 hektar mindre än för förra året. Denna minskning

kan emellertid ej betraktas såsom en mätare på minskningen i af-

verkad virkesmassa.

I berättelsen för år 1908 gjordes en jämförelse mellan den under

året afverkade areal, som var i behof af skogsodling, och de under samma
och föregående år skogsodlade ytvidder, af hvilken jämförelse det syn-

tes framgå, att man årligen inom länet skogsodlade ungefär dubbelt så

stor areal, som den man kalafverkade. Den ifrågavarande jämförelsen

blifver i år ännu fördelaktigare för skogsvården, enär 1909 års skogs-

odling, såsom förut nämnts, varit afsevärdt mera vidtomfattande än skogs-

odlingen under 1908, under det att den kalhuggna arealen minskats.

Såsom styrelsen redan i tidigare berättelser framhållit, antyder den

ökade anslutningen till skogsvårdsarbetena m. m. en småningom inträ-

dande förbättring i länets skogsskötsel. Men samtidigt fälldes det om-

dömet, att denna skogsskötsel ännu är så efterblifven, att en verklig

uppryckning på detta område är erforderlig och ett raskt framåtskri-

dande icke blott önskvärdt utan äfven ur ekonomisk synpunkt nöd-

vändigt.

Styrelsen har i tidigare berättelser angifvit sina synpunkter på huf-

vudorsakerna till skogarnes i stort sedt ännu bestående vanvård. Vid

detta tillfälle ser sig styrelsen likväl böra erinra om, att de antydnin-

gar till framsteg i hemmansskogarnes skötsel inom länet, som nu kunna

konstateras, äro en följd förnämligast af skogsvårdskassans inrättande.

Utan de understöd till skogsvårdsarbeten, som styrelsen kunnat erbjuda

ur skogsvårdskassan, och utan den personal af jägmästare, skogvaktare,

plantörer och dikningsförmän, hvars anställande till skogsägarnes tjänst

skogsvårdskassan möjliggjort, samt utan den upplysningsverksamhet,

styrelsen likaledes på grund af denna kasssa kunnat åvägabringa, hade

skogsskötseln helt visst stått på en lägre nivå. En ökad skogsvårds-

kassa måste vara liktydig med större makt vid skogsvårdens befräm-

jande. Denna sats kan ej motsägas af någon, som känner missförhål-

landena inom våra skogar och möjligheterna att i någon mån aflägsna

dem med penningars hjälp.

De medel, styrelsen har till sitt förfogande, äro numera så otillräck-

liga, att en väsentlig ökning af dem är nödvändig redan för att för-

hindra en minskning af den nuvarande verksamheten. Under de första

verksamhetsåren — organisationsåren — uppkommo nämligen öfver-

skott i skogsvärdskassan, hvilka nu hafva möjliggjort en tillfällig verk-

SkogsvårdsforeningeJts tidskrift tgio. Bilaga i. 1

3
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samhet af betydligt större omfång, än de ordinarie inkomsterna kunna

uppehålla. I ett af Kungl. Domänstyrelsen infordradt utlåtande har sty-

relsen närmare angifvit sina synpunkter på behofvet af ökade skogs-

vårdsmedel, och med hänsyn till denna frågas utomordentliga vikt för

den värmländska skogsskötseln, får styrelsen härtill närsluta en afskrift

af detta utlåtande. Bil. A.

Sedan detta utlåtande till Kungl. Domänstyrelsen skrifvits, hafva

ansökningar om bidrag under igio till dikning inkommit, och ser sig

styrelsen i förevarande sammanhang böra betona, hurusom ansökningarne

om dikningsbidrag, till antalet 915 st., innefatta dikningsarbeten till

sammanlagdt 177,000 kr., till hvilka arbeten, inbegripet kostnaden för

dikningsförmäns arfvoden och resor, alltså efter hittills tillämpade grun-

der skulle behöfva anvisas 94,500 kronor ur skogsvårdskassan, ett behof,

som det för närvarande ej^r möjligt att ens tillnärmelsevis kunna till-

fredsställa.

Karlstad i april 19 10.

• Å Värmlands läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

H. V. Tiberg.

Arvid ÄhVsson.
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Tablä V.

Diknings= och bäckrensningsarbeten utförda inom Värmlands län år 1909
med bidrag ur länets skogsvårdskassa.

Antal

Härad skogs-

ägare

Löpmeter

diken bäckrensning

Kostnad

dikning : bäckrensning

öre kr.

Elfdals 114

Frykdals loi

Jösse

Grums

Nordmarks

Gillbergs

Näs

Färnebo

Nyeds

Kils

Karlstads

Vase

Ölme

Visnums 14

Summa 429

107,818

94,658,8

9
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Tahlä VII.

Sammandrag öfver inom Värmlands län utförda diknings> och

bäckrensningsarbeten år 1909.

Härad

Löpmeter

diken bäckrensning

Kostnad

dikning

Kr.

bäckrensning

Kr.

Elfdals

Fnksdals

Jösse

Grums

Nordmarks

Gillbergs

Näs

Färnebo

Nyeds

Kils

Karlstads

Vase

Ölme

Visnums

Summa

149,892

96,456,

5.164

11,966

17,639

18,883

17,938

64,468

7,430

14,186

5-805

31,927

7.969

11,783

461,506,8

,402

,235

218

,035

,171

.677

,974

,657

,971

.933

214

,018

592

,369

29,085

18,226

705

1,728

2,802

4,773

2,327

10,782

1,219

2,318

851

4,999

1,329

2,376
I

03

158,466 83,526
;

58

6,669

3.943

18

324

73

266

200

2,807

463

738

10

247

38

134

15,935 75

Tablå VIII.

Sammandrag öfver detaljbeskrifna afverkningstrakter, uppkomna under af-

verkningsåret 1908— 1909, d. v. s. kalhuggna marker utan fröträd.

Elfdals härads öfre tingslag 16 st. 140,8 hektar

nedre > 12 » 68 »

Fryksdals härads öfre tingslag 6 » 41 »

» » nedre / 9 » 62 »

Jösse härad 5 » 27 »

Grums » 10 » 34 »

Nordmarks -o 16 » 45,8 >

Gillbergs » i » 34 >.

Näs » 7 1, 37,5 »

Färnebo > i » 122 »

Nyeds » i » 5

Kils » I « I

Karlstads » 8 » 47 »

Vase » lo r> 44 »

Ölme » 2 '» II

Visnums » 6 -, 6,6 »

Summa I II st. 726,7 hektar
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Tablä IX.

Uppgifter om afverkningssätt å Värmlands enskilda skogar under
afverkningsåret våren 1909—våren 1910.

Härad

Trakthuggning

S. k. dimensions-

blädning

d. v. s. blädning med
hänsyn uteslutande till

vissa rainimidiraensioner

Utan nöj-

aktig frö-

trädsställ-

Med nöj-

aktig frö-

trädsställ-

hektar

,,. . ... IMinimidim.
Mimmidira. fr.o.m.och
underSeng.löf.-erSeng.

'"!? ,"?.! ti.m vid

brösthöjdbrösthöjd

hektJ hektar

Hjälpgall-

ring, ljus-

huggning
och från

skogsvärds-
syupunkt
ordnad

blädning,

d. v. s. bläd-

ning med
hänsyn till

tillväxt och
återväxt

hektar

Summa

hektar

Elfdals

Fryksdals

Jösse

Grums

Nordmarks

Gillbergs

Näs

Färnebo

Nyeds

Kils

Karlstads

Vase

Ölme

Visnums

Summa

331

117

288

16

55

23

26

196

286

130

19

135

115

75

744

141

218

17

80

45

73

140

123

1.659

332

263

39

114

50

4,704

2,882

1,880

16

5,629

1,615

13

308

7,730

1,965

661

489

1,026

694

195

3.752

165

421

34

116

91

211

13,961

6,252

2,892

652

8,450

3.044

549

4,553

381

1,687

lOI

309

143

301

975 2,274 1 4,814 ' 17,062
\ 17,550

I

42,675
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Bilaga A.

Till

Ktmgl. Domänstyrelsen.

Med anledning af Kungl. Domänstyrelsens skrifvelse N:oSlI:i66o

^^7i909 den 26 nästlidne januari med förfrågan om de ungefärliga be-

lopp, som skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län anser för skogsodlingens

och skogsvårdens befrämjande inom länet äfvensom för skogsvårdssty-

relsens verksamhet i öfrigt behöfliga under hvart och ett af åren 1 9 1 1

,

igi2, 1913, 1914 och 1915 får skogsvårdsstyrelsen härmed vördsamt

anföra följande:

Då det ej synes styrelsen möjligt att exakt angifva de belopp, som

kunna blitva erforderliga för styrelsens verksamhet under ifrågavarande

femårsperiod, ser sig styrelsen vid angifvandet af vissa ungefärliga be-

lopp böra framhålla vissa synpunkter ifråga om önskvärdheten af verk-

samhetens utveckling.

Skogsvårdsverksamheten inom länet har under de senare åren an-

senligt utvidgats. Då denna ökade skogsvårdsverksamhet, oafsedt skogs-

lagens inflytande, till hufvudsakliga delar tillkommit genom de under-

stöd och den direkta påverkan till skogsvård, styrelsen varit i tillfälle

åstadkomma genom bidrag ur skogsvårdskassan och genom tjänsteper-

sonalens verksamhet bland skogsägarne, samt då åter tjänstepersona-

lens befintlighet äfven är en följd af möjligheten att genom skogsvårds-

kassan aflöna densamma, är det uppenbart, att en fortgående utveck-

ling är i högsta grad beroende af den tillgång på medel, som från skogs-

vårdskassan kan ställas till disposition. Brister att aihjälpa i den en-

skildes skogsvård förefinnas i sådan omfattning, att ett utlåtande i före-

varande ärende, måste med nödvändighet utmynna uti besvarandet af

frågan: i hvad mån är det möjligt och lämpligt att genom understöd

och upplysningsarbete från det allmännas sida framkalla och vidmakt-

hålla skogsvård å enskildes skogar?

Till en början bör i detta sammanhang framhållas, hurusom de in-

komster, härvarande skogsvårdskassa för närvarande förfogar, öfver nu-

mera äro uppenbart otillräckliga. Denna kassas utgiftei- under år igög

fördela sig på följande sätt:
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Skogsodling SS.SQi: 23

Dikning 46,943: 36

Undervisningskurser och folkskrifter 3,798:01

Tjänstepersonalens arfvoden och resor 27,796: 60

Styrelseledamöternas resor 1,185: 28

Annonser och tryck 3,170:40

Inköp och underhåll af inventarier 3,445^ 06

Frakter 1,091:78

Telegram- och telefonafgifter 580: 53

Expeditions- och skrifmateriel 497: 59

Skrifbiträde 6 28: 50

Juridiskt biträde 200: —
Skogsvårdskommittéerna 920: 12

Rättegångs- och synekostnader 91: 25

Öfriga utgifter 2,049: 44

Summa Kronor 146,289: 15

De öfverskott, som uppstodo under styrelsens första verksamhetsår,

då verksamheten var ännu mindre utvecklad än nu, hafva gjort det

möjligt att nu bestrida utgifter af nyssnämnda omfattning. Skogsvårds-

kassans inkomster genom skogsvårdsafgifter uppgå nämligen, efter hvad

den hittills vunna 5-åriga erfarenheten utvisar, i medeltal ej till mer än

95,600 kronor, hvartill kommer statsanslag kronor 1,000. Således till-

hopa kronor 96,600 eller i rundt tal 97,000 kronor. Öfriga inkomster

äro oväsentliga eller hafva varit af tillfällig art. Verksamheten under

1909 kräfde således 49,000 kronor utöfver normala inkomster.

Det är alltså påtagligt, att de nuvarande låga inkomsterna icke blott

förhindra all ytterligare utveckling af styrelsens verksamhet utan äfven

nödvändiggöra en inskränkning af densamma, hvilken inskränkning, under

förutsättning af oförändrade inkomster, under år 191 1 måste afse unge-

fär ^/3 af styrelsens hela nuvarande verksamhet. Inkomst- och utgifts-

staten för år 1 9 10 slutar å en summa af endast 137,000 kronor, trots

det att bland inkomsterna upptagits vid årsskiftet ännu återstående del

af förutnämnda behållning från de första verksamhetsåren, och denna

kvarvarande behållning kommer alltså med all sannolikhet att helt och

hållet förbrukas under detta år. Med hänsyn till dessa för små inkoms-

ter ser sig styrelsen i år nödsakad bifalla ansökningar om diknings-

bidrag med den reservationen, att dessa bidrag, om de ej kunna ut-

betalas i år, skola utgå år 191 1.

En ökning af skogsvårdskassans inkomster till i rundt tal 150,000
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kronor eller med omkring 50,000 kronor om året är alltså behöflig för

bibehållande af den verksamhet, styrelsen nu uppnått.

Om medel i behöflig omfattning stode styrelsen till buds, kunde

skogsvårdsarbeten gifvetvis åstadkommas i ansenligt större utsträckning

än den nuvarande.

Styrelsen har funnit, att skogsägarne i allmänhet äro mycket oföre-

tagsamma i fråga om skogsvård, om de ej af tjänstepersonalen person-

ligen erinras och upplysas om önskvärdheten, behofvet och den ofta

föreliggande egna ekonomiska fördelen af att i ena och andra fallet vid-

taga åtgärder i skogsvårdens intresse. Den hittills uppnådda anslutnin-

gen till skogsvårdsarbetena är äfven därför till väsentliga delar en pro-

dukt af tjänstepersonalens upplysningsarbete. Ju mera vidtom fattande

skogsvårdsarbetena blifva, desto mera upptagen blir emellertid tjänste-

personalen med ledning, planläggning, utförande och tillsyn af arbetena,

hvarigenom åter dess tid för direkt upplysningsverksamhet bland skogs-

ägarne väsentligt inskränkes. Med utvecklingen af skogsvårdsarbetenas

omfattning stegras alltså behofvet af tjänstepersonal. Kunde skogsvårds-

styrelsen påräkna behöfliga inkomster till skogsvårdskassan, behöfde där-

för tjänstepersonalen ökas.

De synpunkter, som i skogsvårdens intresse framställt sig vid fråga

om tillhandahållande af bidrag till skogsvårdsarbeten, äro enligt styrel-

sens mening i hufvudsak följande. Ju större understöd ett skogsvårds-

arbete erhåller, desto mera lockande är det för en skogsägare att verk-

ställa det. Ju större bidrag, desto bättre för skogsvården alltså. A andra

sidan är det emellertid ändamålsenligt för att icke säga nödvändigt, att

markägaren själf deltager i skogsvårdsarbetet för att förebygga likgil-

tighet hos vissa skogsägare för vården af ett utfördt arbete. För den

skull synes det styrelsen såsom regel önskvärdt, att skogsägaren deltager

i ett skogsvårdsarbete med minst hälften af kostnaderna för själfva ar-

betet ute i marken.

Skogsvårdskassans bidrag till skogsodling hafva hittills utgått på

så sätt, att en skogsägare kunnat erhålla högst 20 kg. frö per år till

7io af fröets inköpsvärde, erforderliga plantor gratis i mån af tillgång

samt, där så befunnits behöfligt, afgiftsfritt biträde af plantor under högst

12 dagar. I nyssnämnda inskränkning af det kvantum frö, som läm-

nas, ligger ett afsevärdt olikställande af olika skogsägare, hvilket kunde

behöfva i någon mån utjämnas. Vid skogsodling af genom skogseld

kala marker har, förutom afgiftsfritt biträde af plantor, tillhandahållits

plantor och frö gratis samt bidrag till själfva arbetet med hälften af

nedlagda skäliga kostnader.

Dessa bidrag hafva tidigare synts vara tillräckligt stora, då det
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förefallit jämförelsevis lätt att frambringa intresse för skogsodling på

grund af den påtagliga fördelen för en skogsägare af detta skogsvårds-

arbete, när skogsafkastningen nu å de flesta håll inom länet uppnått

jämförelsevis tillfredsställande värden. Styrelsen finner det emellertid

numera önskvärdt att kunna bättre än hittills understödja skogsodlingen

af de kalmarker, som uppkommit före lagens om vård af enskildes sko-

gar ikraftträdande, och synes enahanda bidrag, som nyss angifvits

för skogsodling at brandfält, vara behöfligt för att få skogsodling till

stånd i erforderlig omfattning å äldre kalmarker.

Visserligen utvisar en utredning, som återfinnes i Styrelsens här-

till bilagda berättelse för år 1908, att ungefär dubbelt så stor areal

skogsodlas, som årligen kalafverkas utan fröträd, och att skogsodling

sålunda redan utförts å äldre kalmarker i en viss utsträckning, men då

styrelsen äger full kännedom om, att vidsträckta dylika marker förefin-

nas, synes ett verkligt behof af större bidrag för skogsodling å dem

uppenbarligen föreligga. Huru stor ökning af utgifterna, som härige-

nom skulle erfordras, kan näppeligen tillnärmelsevis beräknas, då denna

ökning beror bl. a. af den synnerhgen oberäkneliga faktorn, i hvad

mån de större bidragen skulle föranleda skogsägarne att öka sina skogs-

odlingar. En summa af 10,000—30,000 kronor om året ser sig styrel-

sen dock böra förslagsvis nämna.

Det förutnämnda mindre bidraget till skogsodling utgår, som det

anförda antj^der, äfven för kalmarker, uppkomna efter ingången af år

1905 med undantag för de fall, då en skogsägare genom gensaga mot

berättigade skogsoglingskraf föranleder laga syn enligt § 2 i lagen om
vård af enskildes skogar eller då nöjaktig fröträdsställning under vissa

förhållanden ej kvarlämnats. Någon höjning af skogsodlingsbidragen

för dessa kalmarker är gifvetvis ej behöflig, då skogslagen erbjuder ett

ofrånkomligt tvång till skogsodling, där sådan uppenbarligen behöfves.

Med hänsyn till detta skogslagens tvång kan det möjligen tyckas oegent-

ligt att utlämna något som hälst bidrag till skogsodling, när densamma

kan utan bidragens hjälp framtvingas, och ur juridiskt teoretisk syn-

punkt vore det måhända, i trots af bestämmelserna i mom. a af § 4 i

Nåd. Förordningen om skogsvårdsstyrelser, försvarligt att undandraga

denna skogsodling hvarje bidrag, när, såsom nu är fallet inom Värm-

lands län, till buds stående medel äro uppenbart behöfliga äfven för andra

angelägna skogsvårdsändamål. Det direkta åläggandet i nyssnämnda

moment i Nåd. Förordningen om skogsvårdsstyrelser att tillhandahålla

dessa bidrag och Riksdagens uttalade mening, att den i detta moment
omförmälda grenen af styrelsens verksamhet skall vara den förnämsta,

ta'ar emellertid för, att dessa bidrag böra, där så är möjligt, tillhanda-
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hållas, och vissa praktiska skäl göra det enligt styrelsens mening till

en nödvändighet att endast på grund af verkligt tvång frångå dessa

bidrag.

Såsom bland skogsmän allmänt erkännes, är gränsen emellan lag-

stridig och lagenlig afverkning ofta sväfvande och bedömandet af en

afverknings lagstridighet i ansenlig grad beroende af subjektiva grun-

der. I praktiken har det därjämte inom länet visat sig, att det afgjordt

öfvervägande antalet afverkningar, som ansetts lagstridiga, varit af jäm-

förelsevis liten ytvidd. Det är alltså mycket sannolikt, att olika bedö-

manden af, huruvida dessa afverkningar äro att hänföra till »rofhugg-

ningar» eller ej, kunna göra sig gällande. Enligt Riksdagens uttalade

mening skall ju en afverkning vara hänförlig till »egentligt rofhygge»

för att kunna göras till föremål för styrelsens ingripande. Enligt lagen

är sådant ingripande ej möjligt utan tidsödande och, gifvetvis i många

fall äfven för skogsvårdskassan, kostsam omgång medelst laga syn etc.

Genom tillhandahållandet af ifrågavarande bidrag föres emellertid

den i många fall ömtåliga frågan om en afverknings lagstridighet i bak-

grunden och tvister i oskäligt antal undvikas, på samma gång som

dessa bidrag väsentligt medverka till att möjliggöra det sammarbete

mellan skogsägare och skogsvårdsstyrelse, som är ett oafvisligt villkor

för verklig framgång i en skogsvårdsstyrelses arbete.

Styrelsen tillhandahåller bidrag till afdikning och bäckrensning i

skogsmark på så sätt, att skogsägare erhåller intill hälften af nedlagda,

af styrelsen såsom skäliga befunna, arbetskostnader samt afgiftsfritt bi-

träde af dikningsförman, länsskogvaktare eller, i särskildt fall, länsjäg-

mästare för planläggning och afsyning af arbetet. Högsta bidraget per

år och skogsägare är dock i,ooo kronor.

Om styrelsen disponerade tillräckliga skogsvårdsmedel, ville styrel-

sen emellertid borttaga sistnämnda bestämmelse om maximibidrag till

torrläggningsarbeten. Beträffande fördelningen af skogsvårdsafgifterna

såväl på som inom de olika länen, gillade Riksdagen 1903, enhgt dess

skrifvelse till Kungl. Maj:t om den nya skogslagsstiftningen, de syn-

punkter, som 1896 års
' skogskommitté i sitt betänkande uttalat,

och denna kommitté åter hade i princip grundat sin mening i detta

ärende på Kungl. Domänstyrelsens i underdånigt utlåtande den 18

februari 1895 anförda åsikt härom, som gick ut på, att skogsvårdsaf-

gifterna skulle till hufvudsakliga delar återgå till skogsägarne i mån, som

dessa visade sig hafva på lämpligt sätt utfört skogsvårdsarbeten. Skogs-

kommittén upptog ej af Kungl. Styrelsen föreslagen bestämmelse i detta

afseende, utan inskränkte den sig, därför att inrättandet af skogsvårds-

styrelser föreslagits, till att utala, att man kunde »tvifvelsutan påräkna,
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att den med ortens förhållanden förtrogna skogsvårdsstyrelsen vid ut-

lämnande af bidrag till enskilda skogsägare tillsåge, att behörig hän-

syn toges till hvad billigheten härutinnan» (d. v. s. i fråga om skogs-

vårdsafgifternas återgång till skogsvårdande skogsägare) »kräfde».

Såsom fördelningen af bidragen nu på grund af skogsvårdskassans

bristande inkomster måst ordnas, har erläggandet af skogsvårdsafgif-

terna kommit att verka såsom en direkt skatt för de större skogsägarne,

hvilka ju, när skogsvårdsbidragen för dem äro mycket begränsade, på

sätt och vis få betala en del af skogsvårdsarbetena på mindre skogs-

ägares marker. När detta förfarande sålunda ej öfverensstämmer med

skogsvårdsafgifternas egentliga syfte, behöfver skogsvårdskassan ökas,

så att alla skogsägare kunna tillhandahållas bidrag i proportionsvis samma

utsträckning. En sådan anordning är ju önskvärd bl. a. äfven därför,

att den större skogsägaren visat sina naturliga förutsättningar att vara

föregångare på skogsvårdens område, hvarför dennes skogsvårdsarbeten

böra på lämpligt sätt understödjas och premieras i st. f. beskattas.

Den utgiftsökning, som sädana större bidrag till torrläggningsarbe-

ten skulle påkalla, är förnämhgast af samma skäl, som förut vid fråga

om ökade skogsodlingsbidrag omnämnts, synnerligen svår att beräkna.

Förslagsvis kan den angifvas till 20,000— 50,000 kronor.

Vidare finner styrelsen behöfligt att anordna en ur praktisk syn-

punkt grundlig undervisning om skogshushållning vid skogsmannaskola

för nuvarande och blifvande hemmansägare inom länet. Den tid, då det

är möjligt att förverkUga denna plan, synes nu närma sig. Skogsägar-

nes vaknande intresse för skogshushållning ingifver nämligen förhopp-

ning om, att det skall blifva möjligt att få deltagare uti dylika i sä många

afseenden värdefulla större undervisningskurser. Då man knappast kan

begära verkhg skogsskötsel af hemmansbrukare, så länge det ej erbju-

des den af dem, som så önskar, tillfälle till nöjaktig undervisning om
skogsskötsel, synas dessa kurser böra uppmuntras på bästa sätt.

Ett par dylika skogsmannakurser årligen kunna antagas medföra en

utgift af cirka 10,000 kronor. En utgiftsökning påkallas således häri-

genom med cirka 7,000 kronor utöfver det belopp, som styrelsen under

1909 användt för liknande ändamål.

Det "har redan i det föregående påpekats, att Värmlands läns skogs-

vårdskassas årsutgifter för närvarande öfverstiga hennes samtidiga in-

komster med omkring 50,000 kronor, och med en naturlig och välbe-

höflig utveckling i skogsvårdsverksamheten finner styrelsen, att större

inkomster till skogsvårdskassan än för närvarande påtagligen behöfliga

cirka 1^0,000 kronor om året under alla förhållanden påkallas.

Såsom framgår af det anförda, anser styrelsen icke osannolikt, att
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följande ökningar i skogsvårdskassans nuvarande årliga inkomster komma

att visa sig erforderliga under ifrågavarande femårsperiod:

Nuvarande verksamhetskraf utöfver tillgängliga inkomster ... 49,000: —
Ökning af tjänstepersonalen 5,000: —
Ökade skogsodlingsbidrag 20,000: —
Ökade dikningsbidrag 30,000: —
Skogsmannaskola 7 .ooo"

—
Summa Kronor 111,000: —

Möjligheterna att utvidga styrelsens verksamhet äro alltså mycket

stora. Skogsvården är ju i Värmlands län liksom annorstädes mycket

efterblifven å flertalet enskildes skogar, och det är sålunda en angelä-

genhet af yppersta värde att söka få skogsvårdskassans inkomster vä-

sentligt ökade. Att framtvinga skogsvård å ifrågavarande marker ge-

nom skogsvårdsafgifterna är ju jämsides med en ändamålsenlig skogs-

lagstiftning en ypperlig väg till bättre skogsvårdsförhållanden. I de

större skogslänen äro statsanslagen till skogsvården så obetydliga, att

man i stort sedt kan säga, att det är skogsägarne själfva, trävaruhan-

deln samt trävaruindustrien, och icke staten, som bekosta åtgärder till

skogsvårdens betryggande genom skogsvårdsstyrelserna. Då, åtminstone

så vidt styrelsen har sig bekant, någon gensaga mot erläggandet af

skogsvårdsafgifter ej försports från deras sida, som hittills betalat dessa

afgifter, och det alltså, när fråga om utsträckning af uppbörden af skogs-

vårdsafgifter föreligger, finnes anledning antaga, att äfven andra virkes-

konsumenter skola kunna förpliktigas erlägga dessa i förhällande till sitt

produktiva ändamål blygsamma afgifter, får styrelsen vördsamt anhålla,

att Kungl. Domänstyrelsen måtte vid afgifvande af utlåtande i denna

fråga godhetsfuUt beakta, att för ett ändamålsenligt befrämjande af skogs-

vården i Värmlands län dubbelt så stora inkomster till länets skogsvårds-

kassa, som hittills årligen influtit, numera synas erforderliga.

Karlstad den 9 februari 19 10.

A Värmlands läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

H. V. Tiberg.

An.>td Nilsso7i.
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Berättelse

öfver verkställd granskning af Värmlands läns skogsvårdsstyrelses räkenskaper

och förvaltning år 1909.

Den ekonomiska ställningen under revisionsåret framgår af följande tablå i

Inkomster.

Behållning från år 1908 kr. 81,235: 86

Räntor » 8,400: 79

Skogsvårdsafgifter » 148,290: 65

Statsanslag » 1,000: — 238,927: 30-

Försäljning af skogsfrö och plantor » 5'54o: 9°

Diverse ._^ 59^' 35 6,137: 25

Kr. 245,064: 55

Utgifter.

Styrelsens resekostnader kr. 1,185: 28

Revisionskostnader » 164: 32

Tjänstepersonalens arfvoden och resor » 27,796: 60

Juridiskt biträde
^__^

200: — 29,346: 20

Skogsodling:

Plantörernas arfvoden och resor kr. 18.283: 42

Inköp af skogsfrö » 27,374: 60

» » plantor » 2,450: 10

Plantskolorna » 3>^33' 78

Inköp af kött « 1,063: 16

Diverse ._^ 666: 20 53,671: 26

Dikning:

Dikningsbidrag kr. 40,608: 88

Dikningsförmän » 6,334: 48 46,943: 36

Undervisningskurser kr. 3,198: 01

Folkskrifter » 600: —
Transp. Kr. 3,798: 01 129,960: 82

Skogsvårdsforeningens tidskrift igio. Bilaga i. '4
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Transp. kr. 3,798: 01 129,960: 82

Annonser och tryck » 3,17°: 4°

Inventarier » 3-233: 81

Reparationer å inventarier » 235: 75

Expeditionskostnader, skrifbiträde, tetegram,

telefon och frakter » 2,773: 90

Kommittésammanträden » 920: 12

Hyror och arrenden » 74°: —
Diverse » 1,460: 58

Återburna för mycket erhållna skogsvårds-

afgifter » 14,582: 50 30,915: 07

Behållning till 19 10:

å deposition i Värmlands Enskilda bank kr. 70,000: —
å löpande räkning i d:o » 13,500: —
ä giroräkning i d:o >^ 688: 66 84,188: 66

hvaraf dock på grund af felaktig utanordning från Kungl. Stats-

kontoret kronor 42,141: 17 utgöra förskott å 19 10 års

skogsvårdsafgifter.

Kronor 245,064: 55

Skogsvårdsstyrelsens värdehandlingar, som förvaras i kassafack i

Värmlands Enskilda Bank i Karlstad, äro af oss inventerade och be-

funna i öfverensstämmelse med räkenskaperna. Verifikationerna äro

granskade och i god ordning befunna.

Vid siffergranskningen har anmärkts:

i) att å verifikationen N:o 150 utbetalts för hög skjutslega med

95 öre;

2) att den jämlikt verifikationen N:o 403 gjorda utbetalningen å

kr. 3: 50 icke kommit adressaten tillhanda, utan af postverket återläm-

nats såsom obeställbar.

Revisorerna hafva tagit del af styrelsens berättelse och vid dess

sammanträden förda protokoller, hvaraf bland annat framgår, att skogs-

odlingsarbetena under tjänstepersonalens ledning omfatta en areal af

2,617,5 har, hvarå utsatts 1,936,4 kg. frö samt utsatts 2,002,787 st.

plantor, och har härför förbrukats 18,953 dagsverken. Skogsodlings-

arbeten utförda under ägarnes egen ledning med frö eller plantor, som

tillhandahållits af skogsvårdsstyrelsen, omfatta \,22\fi har, till hvilka åt-

gått 919,9 kg. frö och 370,500 st. plantor. Skogsodlingsarbeten, utförda

af de större skogsägarne, utan bidrag ur skogsvårdskassan uppgå till

2,^\1,A har, å hvilken ytvidd utsatts 1,597,8 kg. frö och utsatts 733,380

st. plantor. Inom Värmland hafva sålunda under året skogsodlats till-

sammans 6,289,5 har, hvartill åtgått 4,454 kg. frö och 3,126,667 st,

plantor.
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Diknings- och bäckrensningsarbetena hafva under året fortgått och

omfatta i runda tal 402 kilometer nygräfda diken och 123 kilometer

bäckrensningar för en kostnad af kronor 81,215: 75, hvartill skogsvårds-

kassan bidragit med hälften, eller kronor 40,607: SS. Af större skogs-

ägare hafva utan bidrag nygräfts 60 kilometer diken och upprensats 35

kilometer bäckar för en kostnad af kronor 18,246: 5S.

Beträffande skogslagens efterlefnad, så har styrelsen under det

gångna året haft anledning att endast i tre fall påkalla undersökning

jämlikt skogslagens § 2. Vidare påvisar styrelsen, att likasom under

föregående år den trakthuggna arealen med nöjaktig fröträdsställning

är afsevärdt större än den kalhuggna marken utan sådan, samt att den

under året skogsodlade marken är mera än dubbelt så stor som den

kalafverkade.

Slutligen påvisar styrelsen den stora omfattning, som utdikning af

skogsmark tagit, och att för år 1910 inkommit ansökningar om bidrag

härför uppgående till 177,000 kronor. Det är uppenbart, att skogs-

vårdskassan icke är i stånd att tillmötesgå dessa kraf, utan nödgas sty-

relsen, äfven med risk, att en del rekvisitioner återtagas, att sänka det

hittills utgående bidraget. Afsikten med dessa bidrag är ju närmast

att under första tiden uppmuntra här afsedda arbeten och så småning-

om, allt efter som skogsägarna inse nödvändigheten och nyttan af ut-

dikningar och själfva göra större insatser af kapital och arbete för deras

utförande, minska bidragen om ej alldeles indraga dem, utom möjligen

för de minsta och ekonomiskt svagaste.

I\Ied anledning af hvad revisorerna om verksamheten under det

gångna året inhämtat hafva de all anledning att fortfarande såsom

under föregående år framhålla det lyckliga sätt, hvarpå Värmlands läns

skogsvårdsstyrelse löser sin uppgift icke minst med hänsyn därtill, att

den leder sin verksamhet icke i främsta rummet såsom en polisuppgifr.

utan företrädesvis såsom en undervisningsuppgift, hvarigenom den äfven,

stödd af skogsägarnas oinskränkta förtroende, kunnat åstadkomma re-

sultat, hvilka utgöra det bästa beviset för riktigheten af de åsikter, som
utgöra underlaget för styrelsens hela verksamhet.

Såsom slutomdöme tillåta sig revisorerna uttala, att skogsvårds-

styrelsens uppfattning af sin uppgift och sättet för dess lösande är af

den art, att den kan tjäna som förebild för rikets öfriga skogsvårds-

styrelser.

Då räkenskaperna äro väl förda och verificerade, få revisorerna,

under förbehåll af, att ofvan gjorda sitteranmärkningar nöjaktigt förkla-

ras eller erkännas till rättelse i innevarande års räkenskaper, hemställa.
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att full och tacksam ansvarsfrihet lämnas Värmlands läns skogsvårds-

styrelse och dess kassaförvaltare för den tid, revisionen omfattar.

Karlstad den 7 juni 19 10.

H. E. Montgomery,
af Kungl. Maj:t förordnad.

R. Wikström, Axel Låftman,
för Värmlands landsting. för Värmlands läns kungl. hushållningssällskap

Till

Konu)ige?ts Befallningshafvande i Värmlands län.

Till åtlydnad af Konungens Befallningshafvandes skrifvelse N:o 3,204

den 1 1 dennes får jag härmed, återställande med nämnda skrifvelse

öfverlämnad revisionsberättelse rörande Värmlands läns skogsvårdssty-

relses förvaltning år 1909, i egenskap af skogsvårdskassans räkenskaps-

förare vördsamt erkänna i revisionsberättelsen anmärkta sifferfel, ocb

skola på grund af dessa sifferfel påkallade återbetalningar till skogs-

vårdskassan redovisas i 1910 års räkenskaper.

Karlstad den 21 juli 191 o.

På uppdrag af Värmlands läns skogsvårdsstyrelse:

Arvid Nilsson.



Örebro läns skogsvårdsstyrelses förvaltningsredo-

görelse för år 1909.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning har under året bibehållits oför-

ändrad.

Styrelsen har under året hållit sex sammanträden samt företagit

resor i Fellingsbro, Linde, Ramsberg, Ljusnarsberg, Hjulsjö, Järnboås

och Nora socknar.

Från sin befattning som länsskogvaktare entledigades P. Egnér den

I oktober, och antogs i hans ställe från och med den i november till

länsskogvaktare i östra distriktet P. O. Karlsson med bostad vid Frövi.

I likhet med hvad som skett under föregående år, har styrelsen till

sådana skogsägare, som ådagalagt särskild omvårdnad orri skötseln af

skog, gratis utdelat exemplar af Föreningens för skogsvård folkskrifter

samt till lärjungarna i afgångsklassen i länets folkskolor d:r Fr. Lovens

afhandling »Råd vid afverkning och skogsodhng af barrskog». Äfven

till länets landtbruks- och folkhögskolor har på ansökan ofvannämnda

skrifter utdelats.

Linder resor i länet ha länsjägmästaren och länsskogvaktarna sökt

intressera skogsägare till gemensamma besök i skogarna, därvid råd och

anvisningar i skogens och skogsmarkens skötsel lämnats.

I understöd vid skogsodling af äldre kalmarker har styrelsen sökt

lämna rikligare bidrag än förut, men har i öfrigt samma bestämmelser,

som föregående år varit gällande, tillämpats.

Från 193 olika skogsägare inkommo i berörig tid ansökningar om
dylikt bidrag. Af dessa rekvirerade likväl åtta endast frö och plantor,

och hos åtta andra kom något skogsodlingsarbete af en eller annan an-

ledning icke till utförande. Omkring 301 hektar skogsmark afverkad

före och 418 hektar afverkad efter den i januari 1905 hafva skogsod-

lats, och ha därvid blifvit utsådda 664,5 kg. blandad tall- och granfrö

— hvaraf 225,25 kg. utlämnats afgiftsfritt — samt utplanterats 171,240

st. plantor af tall och gran samt löfträd.

Mindre kvantiteter tall- och granfrö hafva blifvit utsådda i plant-
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skolor. Behållningen af skogsfrö utgjorde vid årets slut 345,6 kg. barr-

trädsfrö. För klängning voro inköpta 201 hektoliter tallkott.

Tillika med länsskogsvaktarna hafva 1 5 plantörer haft sysselsättning

med skogsodlingsarbete under tillsammans 501 dagar, af hvilka 236 da-

gar lämnats afgiftsfritt. Vid skogsodlingsarbetet hafva användts 2,397

mans-, 1,452 hjon- och 3,450 barndagsverken om c:a åtta timmars ar-

betstid. Gynnade af fuktig och varm väderlek under högsommaren hafva

skogsodlingarna nästan utan undantag gått särdeles väl till.

Det förut framhållna behofvet af fasta plantskolor och frökläng-

ningsrior med närbelägna bostäder för länsskogvaktarna har styrelsen

under året sökt afhjälpa dels genom bebyggande af den under förra

året vid Frövi inköpta tomten, dels genom inköp af tomt med därå

uppfördt boningshus och uthus vid Strömtorps station.

Vid Frövi har uppförts bostad åt länsskogvaktare för en kostnad

af 7,721:85 kronor, fröklängningshus, som vid årsskiftet likväl icke hun-

nit fullt inredas, för 6,586: 21 kronor samt uppbrutits och nedgräfts 2,785

kv.-meter plantskola, som jämte tomtvärdet är bokfördt till 3,015:06

kronor.

Tomten vid Strömtorp med reparation af bostaden och uthuset,

fullständig dränering, kringdikning och djupplöjning af det till c:a 2

hektar uppgående plantskoleområdet är bokfördt med 7,852: 32 kronor.

I likhet med föregående är har styrelsen lämnat bidrag till torr-

läggning af försumpad skogsmark i form af kostnadsfri undersökning,

plan och kostnadsberäkning för arbetet samt bidrag till halfva kostna-

den för upptagande af hufvudaflopp. Häraf hade 37 egendomsägare

genom inlämnade ansökningar begagnat sig, och har till samtliga dessa

öfverlämnats pä afvägning grundade dikningsplaner och kostnadsförslag,

omfattande en dikeslängd af 25,675 meter och en kostnad af c:a 6,400

kronor.

Anmälan om fullbordade dikningars afsyning har inkommit från nio

egendomsägare och har till dessa för 7,533 meter godkända diken i bi-

drag till gräfningskostnaden utbetalts 1,036: 73 kronor.

För lämnande af råd och anvisningar i skogsskötsel, oberäknadt

skogsodling och dikning,- har länsjägmästaren varit rekvirerad under 8

dagar och länsskogvaktarna under 14g dagar. Till följd af de under

året rådande oroliga arbetareförhållandena har en vid större egendom
från föregående år påbörjad skogsuppskattning för upprättande af plan

till uthållighetsbruk måst uppskjutas.

Till styrelsens kännedom hade kommit 83 fall af skogsafverkning,

där I § af skogslagen i mer eller mindre grad ansågs öfverträdd. Af
dessa kunde styrelsen i 59 fall träffa underhandsöfverenskommelse med
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afverkare och jordägare om nödiga ändringar i planen för afverkningen

och den afverkade markens skogsodling; i tre fall nödgades Styrelsen

påkalla undersökning i enlighet med 2 § af skogslagen; öfriga 21 fall

voro vid årsskiftet föremål för underhandling eller observation.

I tvenne från år 1908 under domstolsbehandling liggande mål hafva

utslagen fallit i enhghet med styrelsens yrkande; däremot har styrelsen

i det af H. V. Hanzon öfverklagade målet angående utverkadt förbud

för afverkning af ungskog å egendomen Trystorp i Tångeråsa socken

efter det underrätterna utlåtit sig i enlighet med styrelsens tolkning af

lagen den 24 juli 1903 genom högsta domstolens underkännande ut-

slag under vissa förutsättningar icke vidare ansett sig äga möjlighet att

annat än för kortare tid hämma en påbörjad skogssköfling.

Skogsvårdsstyrelsens inkomster och utgifter under året framgå af

följande

Hufvudräkning.

Kredit.

Tillgångar

:

Frövi plantskola 2,590: 79
Inventarier, frö, kottar och plantor 3>4i3: 91

Fordringar

:

I banker innestående 20,072:60
Förskotterade synekostnader 244: 54
Rese- och arfvodesräkning 17: 60 20,334:74 ,6,3-9- 44

Statsanslaget för upprätthållande af skogsvårdsstyrelsernas verk-

samhet 4,000: —
Statsanslaget för skogsodlingens befrämjande 5,000: —
Skogsvårdsafgifter 8,694: 57
Örebro läns landstings anslag 2,200: —
Örebro läns kungl. hushållningssällskaps anslag 2,800: —
Räntor 388: 82 23,083: 39
Skuld till kassaförvaltaren 1,087: 2iZ

Kronor 50,5 10: 1 6

Debet.

Skuld till kassaförvaltaren 877: 89

Skogsodlingars kon/o :

Skogssädd och plantering 4,4 7 3: 9°
Fröklängning och plantskolor i)037: 27

Dikningars i,459: 23 6,970: 40
Skogsupplysnings konto 856: 30
Undersökningar enligt 2 § af skogslagens konto 618: 97

Transport 9,323: 56
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Transport 9,323: 56

Öfriga förraltint/gskosl/iaders koiiio:

Styrelsens rese- och arfvodesräkningar 937: 69

Länsjägmästarens och länsskogvaktarnas aflöningar,

rese- och arfvodesräkningar 8,693: 10

Diverse omkostnader 782: 40 10,413: 19

Tillgångar

:

Frövi plantskola med tomt, skogvaktarebostad och frökläng-

ningshus 17,323: 12

Strömtorps plantskola med tomt, skogvaktarebostad

och uthus 7-852: 32

Inventarier 1,715:23

Skogsfrö 3,626: 82

Fordringar af diverse debitorer 255:92 30,773:41

Kronor 50,5 10: 16

Till följd af igo8— 1909 års låga priser på sågadt virke hade man

förväntat sig stora inskränkningar i de timmerafverkningar, som plan-

lagts för vårvintern. Något sådant har likväl icke kunnat iakttagas

inom länet, om än en större beredvillighet att lämna ordentliga fröträd

var märkbar på en del afverkningsområden. A andra däremot har kun-

nat konstateras, att oaktadt alla uppmaningar i sådant syfte och oaktadt

de år från år ökade svårigheterna och kostnaderna att anskaffa skogs-

frö, ännu finnas skogsägare, af hvilka man likväl kunnat vänta mera

förståelse, som fortfarande bedrifva sina afverkningar efter den uråldriga

kalhuggningsmetoden utan fröträd eller å sä stora sammanhängande trak-

ter, att, om än fröträd kvarlämnats, desamma nödvändigtvis kommit att

fällas af vindarna.

Bland de mindre egendomsägarna bestodo vårvinterns afverkningar

hufvudsakligen af pappersved och ansenliga arealer medelålders och

yngre skog härjades, dels genom oförståndig blädning, dels genom kal-

afverkning, hvarvid de kvarlämnade fröträden i sitt outvecklade tillstånd

på många ställen icke ägt stora betingelser att motstå vindarna eller

inom rimlig tid alstra det för den afverkade markens besåning erfor-

derliga fröet.

Med höstens gynnsammare utsikter inom trävarumarknaden och de

sjunkande priserna på ved och massved återkom ifvern att afverka gröfre

skog och sedan högsta domstolens utslag i Trystorpsmålet genom pres-

sen hunnit blifva mera allmänt kändt, aktade man icke för rof att ned-

hugga från föregående års afverkning kvarlämnade fröträdsställningar

eller äldre dylika, ehuru afverkaren var fullt medveten om, att icke ens
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tillnärmelsevis nöjaktig återväxt var tillfinnandes. På detta sätt brötos

flera underhandsöfverenskommelser. Man menade att skogslagens samt-

liga §§ voro upphäfda genom uppf\-llande af föreskrifterna i 6 §, och

då lagen icke innehöll någon bestämmelse om tiden, inom hvilken af-

verkad mark skulle vara skogbärande på nytt, kunde åtgärder i sådant

syfte företagas å tid, som för vederbörande funnes lämplig.

Örebro den ii april igio.

Pä Örebro läns skogsvärdsstyrelses vägnar:

P. M. Carlberg.

J. A. Bergi-alL
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Skogsodling och skogsafverkningsmål, handlagda under året.

Socken
Skogsodlad

areal

Skogsafverknin m å 1

Under-
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Plantforrådet i de särskilda plantskolorna vid årets slut.
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Revisionsberättelse.

Efter slutad granskning af Örebro läns skogsvårdsstyrelses räken-

skaper och förvaltning för år 1909 få undertecknade häröfver afgifva

följande berättelse:

I fråga om inkomster och utgifter hänvisas till den af skogsvårds-

styrelsen aflämnade, af oss granskade och riktigt befunna kassaredo

görelsen.

Det bidrag, som utan återbetalningsskyldighet lämnats skogsägare

inom länet, dels genom tillhandahållande af erforderligt frö, dels genom

ledning af kulturarbetet, har under året uppgått till 8,445: 67 kronor,

eller omkring 1,400 kronor mera än nästföregående år.

Som styrelsens räkenskaper, af särskild person siffergranskade, be-

funnits ordentligt förda och med vederbörliga verifikationer försedda, få

revisorerna, som genomgått styrelsens protokoll och förvaltningsredo-

görelse utan att finna anledning till anmärkning, härmed föreslå att full

ansvarsfrihet beviljas styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Örebro den 18 maj 1910.

Clas Sundin,
af Kungl. Maj:t förordnad revisor.

Lars Larsson, Rob. Montgomery^Cederhielm,
af Örebro läns landsting af Örebro läns kungl. hushållningsskap

utsedd revisor. utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Västmanlands läns lands-

tingsområde berättelse för år 1909.

Jämlikt § 8 i Kungl. I\Iaj:ts nådiga förordning angående skogsvårds-

styrelser den 24 juli 1905 far skogsvårdsstyrelsen inom Västmanlands

läns landstingsområde härmed afgifva berättelse för år 1909.

Skogsvårdsstyrelsen har under berättelseåret ej undergått någon Skogsvardssty

förändring utan utgiordes fortfarande af följande ledamöter: af Kungl. "^
^"^.J"*"'

Maj:t utsedd, ledamoten af riksdagens första kammare, borgmästaren

och riddaren John Karlsson, ordförande, af landstinget, bruksägaren och

riddaren E. Heijkenskiöld och af hushållningssällskapets för\'altnings-

utskott, ledamoten af riksdagens första kammare, grefven och riddaren

A. Hamilton.

Suppleanter: bruksägaren och riddaren L. Lorichs och grefven och

riddaren Fr. Cronstedt.

Som länsjägmästare har e. jägmästaren Gustaf Rehlin tjänstgjort, Tjänste- och

hvarjämte jägmästaren Ivar Fåhraeus antagits tillsvidare såsom styrelsens ^^ ^ynmgs-

tekniska biträde.

Länsskog\'aktarna utgöras af följande 4, hvar och en med visst

tjänstgöringsområde: J. G. Lundberg, adr. Heby. östra distriktet om-

fattande Ytter Tjurbo, Torstuna, Simtuna med undantag af Enåkers

socken och Öfver Tjurbo härad med undantag af Möklinta socken;

E. J. Andersson, adr. Tärnsjö, norra distriktet, omfattar: Våla härad

och Enåkers och Möklinta socknar;

A. G. Eriksson, adr. \'ästerås, södra distriktet, omfattar: Tuhundra,

Siande, Snefringe och Norrbo härad;

G. Lindblad, adr. Kärrgrufvan, västra distriktet, omfattar: Åkerbo,

Skinnskattebergs, Norbergs och Vangnsbro härad.

Dessutom är anställd en skogvaktare för skötseln af styrelsens

plantskola. Under kulturtiden tjänstgjorde utom länsskogvaktarna 10

st. plantörer.
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De enskilda j^g). g^j^-, u^der de föregående åren framhållits i skogsvårdsstyrelsens

inom länet till- berättelser rörande de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel tored
stånd och fortfarande gälla och anser sig styrelsen för närvarande endast böra
skötsel.

^ ^ ^
framhålla:

att någon som helst skötsel af flertalet af de enskilda skogarna

med tanke på tillväxt och föryngringsförhållande ännu ej kan sägas

förekomma. En ordnad skogsvård är äfven i högsta grad försvårad, å

en del ställen nästan omöjliggjord, genom den mindre lämpliga form

skiftena i skogsmarken mångenstädes erhållit och är särskildt Våla härad

i detta fall sämst lottadt,

att dimensionsafverkning ofta förekommer ner till så lågt tumtal,

att endast de allra sämsta och mest undertryckta träden kvarstå, så att

styrelsen ofta måst fordra markens afröjande och kultiverande,

att dock, när större afverkningar planeras, biträde ofta rekvireras

för erhållande af upplysningar rörande återväxtförhållanden och för frö-

träds ställande,

att glädjande nog gallringar, rationella blädningar och rensnings

huggningar tyckas, om än sakta, så dock alltjämt ökas; så har under

året biträde af länsskogvaktare begärts och erhållits å 104 st. hemman,

hvarvid 80 har genomgåtts med gallringar och 180 har med blädning,

hvarjämte c:a 24,500 st. fröträd utsatts på 600 har till afverkning af-

sedd mark,

att afverkningarna på grund af de uppåtgående konjunkturerna,

med goda priser på gagnvirke, tyckas visa tendens att tilltaga i om-

fång. Under året hafva tvenne större afverkningar påbörjats dels å

Ramnäs Bruks A. -B. skogar och dels å Karmansbo Bruk, hvarvid dessa

bruks skogstillgångar torde till största delen uttömmas,

att skogsodlingar och dikesarbeten betydligt uppskattas på många

håll, men i brist på härför erforderliga medel kan styrelsen ej i önsk-

värd grad uppmuntra dylika arbeten.

Länsskogvaktarna hafva under året genomgått hemmans och egen-

domars inom länet skogar. Därvid hafva 49,176.97 har varit föremål

för undersökning och af dessa befunnos 10,409.21 har kala. AUdenstund

tillgången på äldre skog är relativt liten, då hufvudmassan af bestånden

befinna sig i en ålder af 40—60 år och därunder, och tillgången på

hemman med något sparad skog blir alltmera sällsynt, så torde i en ej

aflägsen framtid tillgången på mogen skog bli ganska afsevärdt reducerad.

Länsjägmästaren har under 8 dagar lämnat begärdt biträde åt tvenne

större skogsägare.

Till belysande af de skogsvårdsåtgärder, som vidtagits af de större

skogsägarna inom länet med egen personal och på egen bekostnad,
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hafva cirkulär utsändts för erhållande af upplysningar i berörda hän-

seende och hafva flertalet återkommit vederbörligen ifyllda.

Ett sammandrag af dessa uppgifter, fördelade pä länets olika härad,

finnas å tab. I.

Styrelsen beslöt under berättelseåret att bidraga med högst halfva

kostnaden för afdikning af vattensjuk skogsmark, dock först sedan kost-

nadsförslag blifvit af styrelsen godkändt och arbetet fullbordadt. Under

året utstakades därför å tvenne hemman diken till en sammanlagd längd

sf 5>563 meter, och beslöt styrelsen bidraga till dikeskostnaden med

517,22 kr. Dikena hunnos dock ej att under året af markägarna full-

bordas för afsyning.

Till mindre skogsägare för skogsodling af gamla kalmarker, 2i{ver- Ato'ärJrr föi-

kade före 1905, har styrelsen liksom under de föregående åren utdelat ^'j^',^.^!",.^
''-^^

plantor och frö utan afgift och åt större skogsägare för half afgift. De,

som enligt skogslagen äro skyldiga sörja för återväxten, hafva efier

rekvisition erhållit plantor och frö till inköpspris, men vare sig marken

varit afverkad före eller efter i jan. 1905 har dock plantörsbiträde läm-

nats afgiftsfritt.

Under året har genom styrelsens försorg utdelats 336,9 kg. tallfrö

och 235 kg. granfrö samt 326,075 st. div. plantor.

Af tab. I, II, III och IV framgår:

att under året skogsodlades af 138 skogsägare under styrelsens led-

ning 501.0 har genom sådd och 51,3 har genom plantering,

att genom utdeladt skogsodlingsmaterial under skogsägarnas egen

ledning skogsodlades 95 har genom sådd och 14,8 har genom plan-

tering,

att utan något bidrag af styrelsen och utan dess bemedling skogs-

odlades å de enskilda skogarna 675,75 har genom sådd och 103,25 har

genom plantering, och

att under året med skogsvårdsstyrelsens kännedom utförda skogs-

odlingsarbeten inom länet omfatta i sin helhet 1,272,65 har genom sådd

och 169.35 har genom plantering, således summa kultiverad mark 1,442 har.

Under året har styrelsen dessutom beslutat att åtaga sig att åter-

försätta af gammalt kala marker i skogbärande skick utan annan afgift

för markägaren än hägnadskostnad, och aflämnas marken efter 20 år

åt jordägaren, och har ett sådant skogsodlingskontrakt upprättats för

kultivering af 45 har.

I skogsvårdsstyrelsens plantskola belägen å Viksäng invid Västerås

hafva utsatts 10 kg. tallfrö och 12 kg. granfrö, samt omskolades 25,400

st. björkplantor och 67,200 st. silfvergranar. Af oomskolade plantor
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funnos vid årets slut 750,000 st. tallplantor i— 2-åriga och 1,034,000

st. granplantor i—3-åriga.

Åtgärder för ^öx Spridande af kunskap i skogsvård har lämplig skogslitteratur
spridande of , , , o , i , 01 , r 01 o , r-.

kunskap i Utdelats; under aret utdelades sålunda 500 ex. ai bkogsvardsloreningens

skogsvård, folkskrifter dels till skogsvårdskommittéernas ledamöter och dels under

de af länsjägmästaren hållna föredragen.

Länsjägmästaren har under året fortfarande hållit en föreläsnings-

serie omfattande 40 timmar vid Tärna landtmannaskola, hvarjämte ele-

verna därstädes under länsjägmästarens ledning dels företagit en studie-

resa till Bjurfors kronopark och dels under en dag fått praktiskt del-

taga i rationella blädnings- och rensningshuggningar å en mindre sedan

gammalt planlöst bladad skog.

Länsjägmästaren har dessutom på de af länets hushållningssällskap

anordnade småbrukarekurserna hållit föredrag å följande platser: Mö-

klinta, Orresta, Medåker, Tärnaby, Valskog och Västanfors.

Dessutom hafva såväl styrelsens tjänste- som tillsyningsmän under

sina resor försökt få skogsägarna med ut i skogarna och där med fakta

för ögonen försökt intressera dem för en bättre skogsvård.

Afverkningar Under åfct ha inrapporterats 139 afverkningar i strid mot lagen

gällande skogs- '^'^^^^'^^^ vård af enskildas skogar, af dessa har i ej föranledt till någon

%• styrelsens åtgärd.

Undersökning enligt § 2 af skogslagen har hållits å 14 st. skogar

och har förbud mot afverkningen hos Konungens befallningshafvande

utverkats för i skog. På en skog, hvarå syn hållits år 1908, har sty-

relsen ansett sig böra afstå från fordringar på återväxtåtgärder. Af de

under året hållna synerna har öfverenskommelse träffats med 1 1 och

återstodo således ouppgjorda vid årets slut 3 st.

Af de vid 1908 års slut oafgjorda rättegångarna hafva tvenne under

året afgjorts af hofrätten till styrelsens fördel och ej öfverklagats af mot-

parten, och af de öfriga 2 är ett öfverklagadt af styrelsen hos hofrätten

och ett af markägaren hos Kungl. Maj:t. Dessutom voro vid berättelse-

årets slut tvänne mål, som anhängiggjorts under året, föremål för hand-

läggning hos respektive häradsrätter.

Inalles hafva under året till styrelsen inkommit 78 st. borgensför-

bindelser och hafva 2 genom utslag förpliktats sörja för återväxten.

Vid årets slut funnos 1 1 1 st. oafgjorda ärenden rörande återväxt-

skyldighet.

Skogsvårds- Under året har en skogsvårdskommitté tillsatts, så att vid årets
kommittéerna

, c • r \

och deras verk-^^*^ kommittéer funnos 1 36 af länets 68 socknar.

sarnJiet. Hvad undcr föregående är sagts om skogsvårdskommittéerna och
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deras verksamhet torde fortfarande gälla. Årsberättelse har endast

insändts af skogsvårdskommittéerna i Harbo och Torstuna socknar.

Styrelsen har på ordförandens kallelse sammanträdt 5 gånger, 10 Styrekenssam.

r , . ., . ,. , , , j 1 manträden^och
februari, 22 april, 29 juh, 23 september och 10 december.

resor."

Styrelsens inspektionsresor hafva omfattat 6 st. enskilda skogar.

Styrelsens expedition har varit tillgänglig alla förrättningsfria ^öz- Skogsvårdssty-

. . " .. relseiis expedi-
kendagar mellan 10— 3. tion och tjånste-

Styrelsens tjänstemän hafva under 82 rese- och förrättningsdagar wa««^-s för-

inspekterat afverkningar, skogsodlingar, lämnat begärdt biträde åt skogs- ^^ nmgar.

ägare, biträdt styrelsen vid dess tjänsteresor samt närvarit som styrel-

sens ombud vid de syner, som af länsstyrelsen förordnats.

Till styrelsens förfogande under berättelseåret har funnits en summa Styrelsens Ji-

af 38,354.15 kr., rörande hvars användning styrelsen får hänvisa till

denna berättelse bilagd kassaredogörelse.

Västerås den 30 mars 19 10.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

John Karlsson.

Gustaf Rehlin.

SkogsTjardsförening€HS iidskri/t tgto. Bilaga
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Tab. 1.

Vidtagna åtgärder till skogens och skogsmarkens förbättrande utan bidrag

af skogsvårdsstyrelsen under år 1909.

Härad
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Tab.

Genom styrelsens bemedling utförda skogsodlingar under skogsägarnas

egen ledning.
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Skogsvårdsstyrelsens inom Västmanlands läns landstings-

område kassaredogörelse för år 1909.

Debet.

/;/mende bolåns :

Behållning från år 1908 9,300: —
Synekostnader ä Fillinge och Nickbo 136: 10 n,^-^6: 10

Aiislas^:

Bidrag af Hushållningssällskapet 2^500: —
» » Landstinget 1,500: —

Statsbidrag för styrelsens verksamhet 4,000: —
» » skogsodlingens befrämjande 4,000: —

Skogsvårdsafgifter 12,752: 03 24,752: 03

Inkomster :

Försålda plantor, frö m. m. 2,911:20
Upp- och afskrifningsränta för är 1909 261:73 ",172:93

Levereringar :

Synekostnader för Y4 mtl Hedkärra n. i 49: 25
» » ^/a » Onsjö n. I m.fl. 49: 25
» » 7^ » Berg n. i 70: 35
» » Va * Norrbo n. i... 70: 35
» » ^/g » Granhammar

Litt. F 40: 20

» » ^/g » Granhammar
Litt D 40: 20

» V16 + 3/^^mtlÖ.Wren-

.ninge 52: 20

» » 3/^ mtl Ö. Munga n. 2 64: 04
» » -Ys * Bälbyn. ioch2 54:74
» » Y^ » Folkestan. I och 2 54: 74 545: 32

Rättegångskostnader för Y^ mtl Fillinge 146: 05
» » I » Asby ... 275:20

Stämpelkostnad för Y4 rntl Fillinge 10: —
* Y16 + Ys V. Tullsta 12:^0 443:

y g ^g^

A nniärkiiingsmedel 4

Summa Kr. 38,354

07

13
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Kredit.

Ingående balans:

Redogörarens fordran från år 1908 .

Utgifter:

Aflöningar 8>375" —
Pensionsafgifter för länsskogvaktarna 235: —
Reseersättningar

:

Styrelsen 616: —
Tjänstemännen i>235: 42

Revisionskostnader 5.1: 82

Länsskogvaktarna 3,165: 48

Plantörerna 1,317: 78 6,386: 50

Undersökningskostnader 545: 32

Rättegångskostnader

:

Förbud m. m 855:71
Stämpel å utslag V4 ^^^^1 Fillinge ... 10 :

—
» » » Vo + Vs mtl V.

Tullsta ....

förbud Fillinge

» Reutersberg

50

Skogsodling:

Frö 5,310: 60

Plantor 612: 75

Inköp och reparation af redskap ... 284: 64

Plantskolearbeten 1,872:97

Åtgärder till spridande af kunskap i

skogsvård

Expenser:

Hyra af expeditionslokal 300: —
Telefonafgifter 465:71
Brandförsäkring 6: 25

Tryckningskostnader 380: 65

Inventarier 46: 05

Uniformseffekter 6: 11

Skrifmaterial, annonser, bokbandmm. 180: 90

Oförutsedda utgifter:

Kostnader för skogsvårdsstyrelser-

nas möte

884: 21

8,080: 96

1,266: 16

342: 19

1,385:67

38°:— 27,538:82

Återleverering \Si\ K. Statskontoret ^,254: —
Balanserade synekostnader 352: 26

Transport 29,487: 27
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Transport 29,487: 27

Behållning

:

Innestående å upp- och afskrifningsräkning 8,700: —
Kontant i kassan 166: 86 g §66: 86

Summa Kr. 38,354: 13

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

John Karlsson.

Gustaf Rehlin.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedde revisorer för granskning af skogsvårdssty-

relsens inom Västmanlands läns landstingsområde räkenskaper och för-

valtning under år 1909, få, efter fullgörande af nämnda uppdrag, därom

afgifva följande redogörelse.

Den af skogsvårdsstyrelsen uppgjorda och till länsstyrelsen såsom

bilaga till årsberättelsen aflämnade kassaredogörelsen för revisionsåret

hafva vi granskat och funnit den vara med räkenskaperna öfverensstäm-

mande. Likaledes hafva vi genomgått de vid styrelsens sammanträden

förda protokoll äfvensom årsberättelsen för år 1909, af hvilken framgår,

att intresset för en förbättrad skogsvård, till stor del beroende på skogs-

vårdsstyrelsens initiativ, inom länet afsevärdt tilltagit, att betydliga arealer

under berättelseåret skogsodlats samt att, efter hvad vi kunnat inhämta,

styrelsens hittillsvarande verksamhet varit för länet särdeles gagnande,

och då räkenskaperna äro ordentligt förda och verificerade, få vi till-

styrka full ansvarsfrihet för 1909 års räkenskaper och förvaltning.

Västerås den 20 juni 19 10.

Gust. E. Lewenhaupt,
Revisor förordnad af staten.

Otto von Unge, Er. Cleophas,
för hushållningssällskapet. för landstinget.
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Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Styrelsens sammansättning såväl beträffande ledamöter och tjänste- Styrelsen och

dess samman-män som öfrig personal har under berättelseåret varit densamma som

föregående år.

Styrelsen har sammanträdt 7 gånger och antecknas från dessa sam-

manträden utom handhafvandet af löpande ärenden följande frågor.

Genom styrelsens ingripande har, till skydd och omvårdnad af Berg-

karlås, Risa och Vattnas gemensamma undantag vid Sala fäbodar, ge-

nom öfverenskommelse en styrelse tillsatts för att handhafva skogens

skötsel och vård i enlighet med skogsvårdsstyrelsens anvisningar.

Då under den nu gångna första femårsperioden af skogsvårds-

st}Telsens verksamhet med bestämdhet kunnat beräknas, att skogsvårds-

styrelsen i Kopparbergs län tillkommande andel af skogsvårdsafgifterna

varit för låg i förhållande till den råvara, som för export inom länet

afverkats, har styrelsen låtit verkställa en omfattande utredning, afhvil-

ken inhämtas, att en stor del exportörer hämtat råvara från länet, utan

att detta kommit till synes vid deklareringen af skogsvårdsafgifterna.

Under femårsperioden 1905— igog har styrelsen haft 8,19 \ i andel

af samtliga skogsvårdsafgifter under det att utredningen kommit till ett

resultat af ii,89°o. då åren igo6— 1908 lagts till grund för beräkningarna.

Dä inom Dalarna stora områden skogsmark i egenskap af gemen-

samma undantag för vissa kommunala behof sedan långliga tider varit

och äro utsatta för en hänsynslös behandling, i det skogen i allmänhet

afverkas af en eller flera af delägarna till husbehof, så fort den nått

till ved användbar dimension, har styrelsen hos K. Maj:t gjort under-

dånig hemställan, att dessa allmänningar och undantag måtte ställas

under skyddet af ordnad skogsvård.

Skogsvårdskommittéernas antal har under året ökats med 5 och Skogsx-ärds-

hafva nu inalles 30 af länets under styrelsens uppsikt stående 46 sock-
°'""^^ ^^'

'

nar valt dylik kommitté. Beträffande kommittéernas verksamhet så har

någon större lifaktighet i allmänhet icke kommit till synes i annat af-

seende än att till utdelning öfverlämnade skrifter, blanketter och dylikt

förbrukats och att föredrag i skogsvårdsfrågor rekvirerats och ordnats

af kommittéerna vid föredragshållarnas ankomst. Vidare ha ju alltid

länsskogvaktarna vid sina besök på orten uppsökt kommittéledamöterna
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och i enstaka fall fått räkna sig till godo dessa ledamöters ofta in-

gående kännedom om ortsförhållandena, hvilket ju alltid är att sätta

värde på.

Årsberättelse har tills dato inkommit från 2 2 kommittéer, för hvilka

berättelsers innehåll å sidan 249—253 kommer att något redogöras.

Skogsuppiv-^- För skogsupplysningen har styrelsen verkat genom spridande af

7img. litteratur, anordnande af föredrag och skogsvårdskurser.

För att göra hvarje skogsägare i länet underkunnig om såväl hufvud-

grunderna af skogslagens och skogsvårdens praktiska tillämpning som

skogsvårdsstyrelsens arbetssätt, utgaf styrelsen i början af året ett illu-

streradt 36-sidigt meddelande i 20,000 ex., som per post sändes till alla

skogsägare i länet, hvilka enligt taxeringslängderna innehade fastighet

värderad till 800: — och däröfver, och har verkan af denna lilla bok,

som finns förvarad nästan i hvarje stuga, varit märkbart god.

Upplysning om de förmåner, som genom skogsvårdsstyrelsen kunna

beredas allmänheten, erhålles för öfrigt genom kungörelser anslagna på

lämpliga ställen i länets skillda trakter.

I anslutning till hvad föregående år påbörjats beträffande under-

visningen af folkskollärare och lärarinnor i skogsvård, synnerligast sådd

och plantering, hölls i slutet af maj en 5 dagars skogsvårdskurs i \"ans-

bro, ledd af länsjägmästaren, hvilken bevistades af 28 lärarekrafter

i länets 6 västligaste skoldistrikt. Undervisningen leddes efter samma

program som föregående år och afslutades med sådd och planteringsdag

för samtliga folkskolor i Vansbro, hvarvid kulturarbetena leddes af

kursdeltagarna.

Mellan den 4 och 20 oktober anordnades i Vika Strand en skogs-

vårdskurs afsedd för hemmansägare och för utbildning af arbetsledare

vid skogskulturer. Kursen bevistades af 80 ordinäre och 3 extra elever

från länets skilda delar.

Undervisningen uppdelades i föreläsningar och praktiska arbeten fr.

kl. Vz 8 f. m.—^2 7 e- m- samt leddes af länsjägmästaren och jägmäs-

taren O. Kollberg, hvarjämte 4 länsskogvaktare biträdde.

Undervisningen var anordnad efter samma plan som föregående

år samt afslutades med en exkursion till Färnäs och Mora, därvid re-

sultatet af 1907 års planteringskurs' arbeten demonstrerades, hvarefter

kursen afslöts med förevisning af skogsvårdsstyrelsens fasta plantskola i

Mora och nyanlagda fröklängningsanstalt i Mora Noret.

Undervisning i skogsvård har under året vidare meddelats vid folk-

högskolorna i Fornby och Mora i 10 timmar på hvardera stället, hvar-

jämte i Mora gallring utförts under 2:ne dagar med eleverna. Under-
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visningen leddes i Fornby af jägmästaren O. Kollberg och i Mora af

länsskogvaktaren A. Hedlund.

Vidare har under året undervisning i skogsvård meddelats vid 7 af

länets hushållningssällskap anordnade landtmannakurser nämligen i Orsa,

Flöda, Aspeboda, Ludvika, Sörvik, Kyna och Torsång under inalles 30

timmar.

Föredrag har under året hållits af redaktören för Skogvaktaren,

C. A. Gustafsson, på 61 olika platser inom länet och hafva dessa före-

drag åhörts af c:a 2,000 personer eller i medeltal pr. föredrag 33.

Skogsvårdsföreningens folkskrifter hafva utdelats i 4,000 ex. genom

skogsvårdskommittéerna och i de socknar, där dylik kommitté saknas,

genom kommunalnämndens ordförande.

Till deltagarna i skogsvårdskursen för folkskollärare utdelades Hal-

ler & Julius lärobok i skogshushållning och till hvar och en af delta-

garna i den allmänna skogsvårdskursen utdelades och genomgicks samt-

liga utkomna folkskrifter jämte Kort handledning i vården af Öfre Norr-

lands skogar, författad af jägmästare T. Grenander.

Skogsvårdsstyrelsens expedition har under året varit öppen hvarje

helgfri dag kl. 10— 2, 4— 6 e. m. och har länsjägmästaren träffats där

hvarje förrättningsfri dag och alltid den första och sista i hvarje månad.

I vissa delar af Dalarna d. v. s. delar af Södra Dalarna, Bergsla- Skogsodling.

gen och norra Siljanstrakten förekom ett sparsamt tallfröår.

För att i möjligast största utsträckning söka utnyttja detta vidtogos

omfattande åtgärder och anskaffades iio ombud för att uppköpa den

insamlade kotten. Att lära befolkningen tillvarataga kött, är dock inga-

lunda lätt, men vägen till framgång synes dock gå genom att väcka

ungdomens intresse för saken. Inköpspriset sattes den första tiden till

3: 50 pr hl. som dock senare höjdes till kr. 5: — järnbanefritt inom Dalarna

Resultatet blef 1,363 hl. tallkott levererade från dessa ombud i partier

från 72,3—0,3 hektoliter, hvarförutom 28 ombud icke kunnat uppköpa

någon kött.

Så fort sig göra lät börjades fröklängningen vid anstalterna såväl i

Mora Noret som Gärdsjö med resultat, att årets kulturer kunde utföras

med frö härstammande uteslutande från Dalarna, och kan man alltså

vänta sig det bästa resultat af dessa kulturer.

Vid ansökningstidens utgång den i april hade kulturansökningar

inkommit från tillsammans 156 sökande, hvilka samtliga biträddes, dock

under olika villkor beroende på när och huru afverkningarna blifvit

utförda.

Med hänsyn till den relativt ringa tillgången på skogsfrö och i af-

vaktan på att få jämföra resultaten af 1906 och 1907 års höstsådder
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med motsvarande vårsådder förlades årets samtliga kulturer till våren.

Vårkulturerna började i Södra Dalarna den 12 maj, men måste afbry-

tas på ett flertal ställen redan den 13 på grund af starkt snöfall. Mel-

lan 13— ig låg arbetet nere på de flesta ställen på grund af otjänlig

väderlek. I Siljanstrakten var arbetet afsedt att påbörjas den 16— 17,

men kunde på grund af det dåliga vädret ej heller här börjas förr än

den 21 maj. Senast börjades kulturarbetena i öfre Västerdalarna eller

den 3 juni. Kulturarbetena afslutades i Södra Dalarna i allmänhet kring

den 8 juni och i de öfre dalsocknarna kring den 17 juni, längst pågick

arbetet i Äppelbo socken eller till den 22 juni. I midten af juni in-

träffade några varma dagar med brännande sol, som möjligen verkade

skadligt på de gjorda kulturerna.

Hos 112 rekvirenter skogsodlades medelst sådd och plantering

635,78 har, däraf hjälpkultur å 94,65 har.

För dessa kulturarbeten sysselsattes under längre och kortare tid

26 plantörer med tillsammans 450 plantörsdagsverken.

Frö, plantåtgång, utgjorda dagsverken m. m. samt kulturernas för-

delning på länsskogvaktaredistrikt framgår af nedanstående

Sammandrag af vårkulturerna år 1909.
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härmed hafva skogsodlats So hektar (däraf 63 hektar sådd och 17 hektar

plantering).

Sådd och planteringsdagar anordnades vid 114 skolor under led-

ning af 6 plantörer, som reste från skola till skola. För öfrigt biträdde

ytterligare 5 plantörer tillfälligtvis med ledande af skolkulturer. Sam-

manlagdt undervisades 2,995 barn i skogskulturarbeten.

Sammandrag af skolsådderna år 1909.

Länsäkogvak-

taredistrikt

Fröåtgång Plantåtgång Yn-idd

^ I ^ Tal Gran S:ma Tall Gran S:ma

Kg. Kg. Kg.

^ |:; Hjälp-

S p: kultur

Har Har Har

Kopparbergs... 4 40102216.35 0,60(6.95 1200

Vesterbergslags 3 32 671 S.65 — S.^5 —
Siljans 2 24 767 8.00 — 8.9-) —
I »tVan Siljans... 2 18 535] 6.80 — 6.?o 13500

1200 23.65 i.oo 25.55

— 10.06 0.45 10,51

— II. 4S 2.5o 14.28
I

13500 II. 03 — 11.03

S:ma II II4 2995 40. 0.6c 41.3; 14700 14700 50.1; •37

Enär plantörskurs hölls med lärare och lärarinnor inom Mora-\*ans-

bro och Västerdals länsskogvaktaredistrikt, inställdes skolkulturerna där-

städes.

För skolplanteringarna använde man sig i allmänhet af plantor

frän vid folkskolorna befintliga, af skogsvärdsstyrelsen anlagda, men af

skolbarn och lärare skötta plantskolor.

Kultursammandrag år 1909.
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Äfven innevarande år inblandades några kg. utländskt frö af, enligt

beräkning, härdiga trädslag i det frö, som från styrelsens förråd till

kulturer utgick i syfte att utmärka dessa såsom af skogsvårdsstyrelsen

utförda.

Frösammandrag år 1909.

mgång.
Tallfrö Granfrö Summa
Kg. Kg. Kg.

Behållning från år 1908 7,50 67,— 74»5o

Levereradt från Styrelsens frökläng-

ningsanstalt 943-55 943>55
Inköpt frö 3,40 11,50 14,90

Summa 954,45 78,50 1,032,95

Åtgång.

Tallfrö Granfrö Summa
Kg. Kg. Kg.

Arets kulturer enligt sammandrag .. 259,45 46,12 3°5»57

Utlämnadt fritt eller till nedsatt pris 39,60 iO)3o 49>90

Sådd i plantskolorna 24,20 13,— 37, 20

Försåldt frö 81,80 4,20 86,—
Kurserna i Vansbro och Vika strand 3,75 2,15 5,90

Behållning till 1910^ 545,65 2,73 548,38

Summa 954,45 78,50 1,032,95

Planträkning år 1909.

Tillgång

Tall Gran Summa
st. st. st.

Från Skogsvårdsstyrelsens egna
pl. -skolor 581,022 94,099 675,121

Inköpta plantor 55,000 15,000 70,000

Summa 636,022 109,099 745,121

Atsång.

't"all Gran Summa
st. st. st.

Vårkulturerna enligt sammandrag 504,822 93,649 598,471
Till kurser och fritt utUämnade 81,200 15,450 96,650
Försaida. 50,000 — 50,000

Summa 636,022 109,099 745,121

Dessutom 1,14 bergtall.
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Beträffande föregående års skogsodlingar, så meddelas allmänt att

de lyckats bra; och får st\'relsen numera ofta höra, att kulturer som

förut ansetts mindre lyckade nu börja se lofvande ut.

De föregående år påböriade skogsdiknings och bäckrensningsarbe- Skogsdikning

tena hafva äfven innevarande år fullföljts. Skogsdiknin

skogsvård, som befolkningen har stort intresse för och som de anse be-

tydligt mycket viktigare än skogssådd och plantering, h\ilket också

visar sig af det antal ansökningar om dylikt bidrag, som inkommit.

Att detta skulle blifva fallet insåg styrelsen på förhand och för att

med de begränsade tillgångar, som stod stvTelsen till buds, kunna hjälpa

så många som möjligt, nedsattes högsta bidraget till kr. 300: — att

utgå som ersättning intill 50 '^o af" nedlagda skäliga kostnader, hvarför-

utom styrelsen utan annan kostnad än fri handtlangning ombesörjde

dikningsföretagens planläggning och kostnadsförslagens upprättande.

Sålunda har under året dikningsplaner utarbetats åt 163 sökande,

omfattande sammanlagdt 131,652 meter skogsdikning och 55,306 meter

bäckrensning för en kostnad af 35.244: 98, under det dikningsbidrag

utbetalts å 81 afsynade planer med en sammanlagd längd bäckrensning

af 30,812 meter samt 70,159 meter skogsdikning.

Samtliga med bidrag af sr\-relsen utförda dikningsarbeten drogo en

kostnad af 19,311:95 kr., hvarå bidrag utbetalades med 50 -,3.

Sammandrag öfver af skogsvårdsstyrelsen planlagda och med

bidrag ur skogsvårdskassan utförda dikningsföretag år 1909.

Länsskog-

vaktaredistrikt
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Af ofvanstående sammandrag framgår att medelpriset för bäckrens-

ning uppgått till 10,9 öre och för dikning till 22,7 öre pr längdmeter.

Biträde med Under innevarande berättelseår, såväl som under föregående, har

skogcfts vård efter därom gjord ansökan biträde med anvisning för skogens skötsel

och vård, stämpling m. m. lämnats ig6 sökande, under det 6 ansök-afverkning.

ningar återtagits och 23 icke medhunnits på grund af den tidiga vin-

tern, hvilket gjorde det omöjligt att under november månad vistas i

skogen för dylika arbetens fullgörande, och framgår verksamhetens om-

fattning af nedanstående

Sammandrag öfver meddeladt biträde för skogens vård och

afverkning år 1909.

Arbetets beskaffenhet
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året 5 laga syner hållits å äldre afverkningar, hvarefter öfverenskommelse

träffats i 4 fall, under det att i det 5:te sökanden hittills endast gäldat

synekostnaden, men för öfrigt förklarat sig oförmögen ställa begärd

säkerhet.

Af dessa syner torde en böra närmare beröras, enär den visar ett

tillvägagångssätt, som dessbättre hittills icke inom länet förekommit.

Lissfors sågbolag i Holsåker afverkade på en inköpt afverknings-

rätt förut glesställd växande, medelålders skog å mycket skärig, sten-

bunden mark, delvis öfvergången af skogseld 1904— 1905 och kunde

trots anmaning ej förmås kvarställa fröträd på den 18 tunnland stora

arealen, hvarför syn påkallades. Sågbolaget ökade då arbetsstyrkan

så, att då syn några dagar senare verkställdes, all skog redan hunnit

nedhuggas, och återstod ej annat än att med bolaget träfifa öfverens-

kommelse om återkultiverande af marken, hvilket torde blifva ett ganska

svårt arbete på grund af markens beskalifenhet.

Beträffande afverkningarnas fördelning på länsskogvaktaredistrikt

hänvisas till nedanstående

Tablå öfver af skogsvårdsstyrelsen utöfvad uppsikt och

vidtagna åtgärder beträffande afverkningar år 1909.

Distrikt
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hinna få behofvet af frö till vårkulturerna fylldt, hvarjämte anstalten

i Gärdsjö jämväl kostnadsfritt upplåtits för klängning af insamlad kött

åt St. Kopparbergs Bergslags A.-Bol. Styrelsen har för afsikt, att i

största möjliga utsträckning upplåta fröklängningsanstalten i Gärdsjö åt

skogsägare, som själfva insamla kött från sina skogar, mot gäldande

af klängningskostnaden.

Vid styrelsens fröklängningsanstalter har producerats 943,55 kg.

tallfrö med en medelgrobarhet af 93 % erhållen efter 30 under Häng-

ningens gång å skogsvårdstyrelsens expedition gjorda grobarhetsunder-

sökningar. Utbytet har i medeltal varit 0.7 kg. tallfrö pr hektoliter.

Plantskolorna. Plantskolorna såväl i Mora som Säter äro nu till hela sin utsträck-

ning tagna i anspråk och utsåddes där föregående år 24,2 kg. tallfrö

och 13 kg. granfrö. Beräknade tillgången plantor till 1910 års kulturer

är c:a 930 tusen tallplantor 7o och c:a 400 tusen granplantor Vo förutom

utländska plantor, och levererades därifrån år 1909, 675 tusen plantor.

Ur Skogsvårdsstyrelsens räkenskaper meddelas:

Fröklängning Omkosttiader?ia för klängningsanstalterna och plantskolorna:

pla^Ttsilor.
inköpt kott 6,336: 57

frakt för dito 503: 20

arfvode till föreståndaren för anstalten i Mora-Noret 800: —
diverse utgifter för d:o och plantskolorna 2,591: 99

S:a 10,231: 76

Vid anstalterna och plantskolorna produceradf frö och plantor:

943,55 kg. tallfrö 10,379:05

581,022 st. tallplantor 515: —
94,099 » granplantor 132: 29

S:a 1 1,026: 34
Inkomster (vA hvadan sålunda uppkommit en vinst af kr. 794: 58.1

nigiyter.

Beträffande inkomster och utgifter inhämtas af 1909 års räkenska-

per i hufvudsak följande:

Beliällniiig fråfi igo8 :

Kassa 524: 32
A bankräkning 31,221:47

Transport: 31,745: 79

* Värdesättes tallfröbehållningen efter 1910 års inköpspris eller 15 kr. pr kg. uppgår

vinsten på frörior och plantskolor till kr. 3,375: 08.
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Transport: 31,745: 79

Skogsfrö och plantor 246: 52

Inventarier 6,456: iS

Fordran å förskott mot redovisning 1,000: — 30.448: 49

Inkomster under året:

Skogsvårdsafgifter 7 1-34°: 05

Statsbidrag 2,500: —
Öfriga anslag 1,000: —
Räntor 1,865: 61

Fröklängnings- och plantskolor 794^ 5^

Skogsfrö och plantor 124: 73

Fastigheter 11,478: 85 89,103: 82

Kr. 12S.552: 31

Utgifter under året:

Aflöningar i7>48o: —
Skogsodlingar 11.384- 62

Skogsupplysningar 6,833: 40

Inventarier 645: 62

Biträde vid skogens vård och afverkning 1,314:90

Dikningar 11,429: 93

Öfriga förvaltningskostnader '3-i45: 3- 62,233: 79

Behållning till igio

:

Kassa 76: 64

Undersökningskostnader 765: 42

Inventarier 7,376: 05

Å bankräkning 32,865: 61

Skogsfrö och plantor 6,010: 34
Förskott mot redo\-isning 300: —
Diverse debitorer 1,598: 61

Fastigheter 17,210: 35
Förskjutna kulturkostnader 115^ 5° 66,318: 52

Kr. 128,552: 31
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Femårsperio- -pjn belysning af Styrelsens verksamhet lämnas nedanstående jäm-
de7i igos—09. .... jforande sammandrag.

Sammanställning af skogsvårdsstyrelsens verksamhet under

5-års perioden 1905—1909.

Rubriker

real i har

Skogsupplys tiing.

Deltagare i plantörskurser

» i folkskollärarekurser

Föredrag i skogsfrågor

Antal åhörare å dessa föredrag.

Skogsvärdskommittéernas antal .

Skogsodling.

Vårkulturer

Höstkulturer » » »

Skolkulturer » « »

Kurser och fritt utlämnadt ... » » »

Skogsdikning.

Planlagd dikning i L-metei

» bäckrensning >

Utförd och afsynad dikning »

» » » bäckrensning »

Biträde med skogens vä?-d och

afverkning.

Planlagda afverkningar eller

utförda stämplingar areal i hai

Råd för beståndsvård » » »

Anvisning för röjning » » »

Utöfvad 7ippsikt och vidtagna åtgärdet

beträffande afverkningar.

Syner jämlikt § 2

Lagligen beifrade^

Träffade öfverenskommelser med eller

utan föregående syn

Ställda på vidare besiktning

Ej slutbehandlade

Afskrifna

Antal afverkningsrapporter

1905 1906

[85,85 472,82

376,36

80,-

30

307

146

9

138

600

1907

693^54

197, .^7

78,10

105,26

6,500

3-673

27

136

100

108

352

1908

?6 83

38 28

74
I

61

3.797

25

308,54

40,

50,

42,

42.735

19.813

14.793

8,531

6,490

3.590

685

2,028

30

635.78

61,37

93.8°

131.652

55,306

70,159

30,812

3.673

1.774

I. '54

83

lOI

7

17

52

114

18

24

208

' I 18 mål har skogsvårdsstyrelsens talan bifallits; 2 mål äro beroende på vederbö-

rande häradsrätts pröfrrjmg.



KOPPARBERGS LANS LANDSTINGSOMRÅDE. 245

Tablå öfver länsskogvaktarnas förrättnings= och resdagar fördelade

på olika grenar af styrelsens verksamhet år 1909.

Länsskogvaktaren

För\'altning och bevakning

'03»
1
m , rr-

32,Kopparbergs distrikt

Vesterbergslags

Siljans

Mora Vansbro

Ofvan-Siljans

d:o (extra länsskogv.) 16,—

Vesterdals distrikt ... 7,5

d:o (extra länsskogv.)^ 15,—

5.5

21,5

39,-
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Kortfattad framställning om de enskilda skogarnas inom

landstingsområdet tillstånd och skötsel.

Någon väsentlig förändring i de enskilda skogarnas tillstånd kan na-

turligen ej hafva inträffat sedan föregående års berättelse. Afverknin-

garna förtsätta ungefär som hittills, dock spåras numera så godt som undan-

tagslöst en viss omtanke i fråga om skogens behandling. En afverk-

ning göres numera sällan utan att vederbörande på förhand klargjort

för sig, huru han skall skaffa återväxt i den afverkade skogens ställe,

om detta skall ske medelst fröträd eller sådd och plantering. Valet

faller i regel pä ställande af fröträd, men då kärleken till skogen har

att täfla med vinningslystnaden får den förra oftast sitta emellan och vi-

sar sig detta bäst, genom att fröträden ofta uttagas bland för dåliga träd,

som dels äro för unga för att kunna lämna godt frö, dels äro för

svaga för att efter friställning kunna motstå stormarnas framfart.

Under den cyclonartade stormen i maj föregående år blåste också

stora mängder dylika, dåliga fröträd af och under hela sommaren vitt-

nade de kvarstående stammarna om följderna af att i oförstånd eller af

vinningslystnad kvarställa som fröträd individer, som sakna därför nö-

diga förutsättningar: en friställd, kraftig krona, egenskaper som endast

förekomma hos de härskande träden i ett bestånd.

Befolkningens obenägenhet för skogssådd har dess bättre börjat

försvinna och, kan man numera med mera förståelse tala med allmo-

gen om såväl sådd som plantering af skog.

Den största faran för våra skogars framtid torde för närvarande

hota från massavedskonsumenternas sida. Oaktadt massaveden be-

talas så dåUgt, som förhållandet ännu är i Dalarne, om man jämför

med hvad som betalas i angränsande län, har uttagandet af massa-

vedsduglig gran på sista åren tagit betydlig fart.

Då granbeståndet på detta vis tages bort och ett mer eller mindre

glest tallbestånd kvarlämnas, så kan ju återväxten icke sägas vara up-
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penbarligen äfventyrad, om än skogstillgången blifvit betänkligt reduce-

rad och i samband härmed produktionen tillbakasatt, allt på grund

af oförständ eller bristande insikt om skogens tillväxtförhållanden.

Genom en förståndig om än ganska hård gallring kan många
gånger i det närmaste samma atkastning tagas ur en skog till dess

egen fördel och tillväxtens förökande, som oförståndet kan göra genom
en planlös uthuggning af stammarna utan tanke på huru de se ut, eller

hvilken plats de intaga i beståndet.

Största bekymret inger dock de myckna uråldriga granskogarnas

afverkning i länets nordliga delar: Orsa, Alfdalen, delar af Wänjan,

IMalung, Lima och Transtrands m. fl. kommuners skogar. Dessa skogar

måste nämligen så småningom förjmgras med tall och detta låter sig oftast

icke göra annat än genom kalhuggning och kultur med tallfrö eller tall-

plantor. Dessa skogstrakter ligga dock ofta illa till för skogskulturarbeten,

som där blifva mycket dyra genom att afifall o. d. ej kunna tillvaratagas,

vare sig som kolved eller brännved. Skogsägarne börja dock redan nu

inse det nödvändiga i detta behandlingssätt, hvarpå styrelsen sett många
bevis vid planläggning af afverkningar på dylika enskilda skogar.

En faktor att räkna med är också försumpningen, som efter allt att

döma är i stadigt och hastigt tilltagande synnerligast i utglesnade gran-

skogar af ofvan beskrifna t\y och belägenhet.

För denna fara för skogen har dock allmänheten ögonen öppna, och

vid tal om dikning har man oftast förstående att vänta, om ock oföre-

tagsamhet och tröghet ännu hålla de flesta tillbaka, hvarförutom skogs-

dikning alltid kräfver visst kapital vare sig af penningar eller arbets-

kraft, som tills vidare anses bättre placerade å annat håll.

För att uppmuntra till ansökningar om så stora dikningar, som skogs-

vårdsstyrelsen mäktar understödja, behöfves dock numera föga arbete,

och redan nu torde detta intresse kräfva större understöd än tillgäng-

liga medel medgifva.

Genom förra årets konflikter på arbetsmarknaden ha uti Dalälf-

varne stora massor timmer och ved måst kvarlämnas. Beroende antingen

på detta eller de dåhga priserna synnerligast på massaved, hafva afverk-

ningarna under hösten betydligt inskränkts, så att från länets alla delar

talas om »ovanligt litet drifningar», ett förhållande som för öfrigt mär-

kes af så väl minskning af afverkningsrapporternas antal, som nedgången

i antalet ansökningar om anvisning för afverkning.

Under berättelseåret har af skogsvårdsstyrelsen gjorts en utredning

om genom skogseld uppkomna kalmarker af beskaffenhet att skogs-

odling å desamma är af nöden.

A nästa sida lämnas häröfver ett sammandrag.
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Sammandrag af gjord utredning angående mer och mindre kala skogs=

brandfält A enskildas marker inom Kopparbergs län.
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Xu belintlig total kalmarksareal uppkommen genom skogseld skulle

alltså belöpa sig till c:a 11,136 har, och har skogsvårdsst\Telsen för afsikt

att söka med vederbörande markägare träffa öfverenskommelser om de

former, under hvilka något skall kunna göras för dessa trakters återför-

sättande i skogbärande skick.

Förutom dessa trakter finnas, som ju af äldre årsberättelser också

framgår, i vissa delar af länet stora kalmarker, uppkomna genom plan-

lös afverkning före skogslagens trädande i kraft samt äfven en stor del

kalmarker, angående hvilkas återförsättande i skogbärande skick öfverens-

kommelser skriftligen äro träffade, men åt hvilka ännu föga eller intet

blifvit åtgjordt. Detta missförhållande torde dock snart nog rättas, då

skogsvårdsstj-relsen icke förrän med detta berättelseärs utgång kunnat

vidtaga några åtgärder med anledning af dessa öfverenskommelser, men

under år 19 10 har för afsikt att på allvar taga itu med en stor del af

desamma.

För att belysa skogsförhållandena på en del olika orter inom länet

lämnas här nedan utdrag ur skogsvärdskommitteernas mer eller mindre

fullständiga årsberättelser.

Skogsvårdskommittéen i Gustafs meddelar >att hvad skogarnas

skötsel beträffar torde kunna sägas, att tack vare skogsvårdsstyrelsens

upplysningsverksamhet intresset för densamma är i stigande> samt vi-

dare > att afverkningen af massaved å hemskogarne åtminstone under

innevarande vinter betydligt aftagit. Den å utskogen förr allmänt bruk-

liga kolningen (fallkolning) har nu så godt som upphört, beroende dels

och mest på minskad skogstillgång, dels på mindre bek\-äma afsättnings-

raöjligheter, sedan ett par i Norrbärke belägna hyttor nedlagts, samt

äfven i någon mån därpå, att skogen nu anses för värdefull att utan

urskillning nedhuggas till kolved.»

Skogsvårdskomtnittéen i Torsång anför »att skogen i allmänhet icke

sköflas af sin ägare, men med den skog, som säljes till afverkning, fares

mera hänsynslöst fram; sparas några fröträd. blifva de i allmänhet af

mindre god beskaffenhet».

Skogsvårdskomtnittéen i Sundborn säger: -^ Afverkningarna visa gläd-

jande nog för närvarande tillbakagång. Härtill torde ju de för året

låga priserna i synnerhet på pappersved betydligt bidraga, men största

orsaken, åtminstone på de orter, som undergått laga skifte, torde nog

vara den, att bönderna nu, sedan de fatt sin jord och sina skogar sam-

lade, lättare få sin utkomst af jorden och kunna låta skogen vara mera
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i fred; hvad vidare skogen beträffar, hafva de fått bättre begrepp om

dess värde, helst sedan de tillfölje nya skogslagen måst dels kultivera

kalmarker och dels respektera, att vid afverkning ej äfventyra återväx-

ten. Kommittéen veterligt har under berättelseåret ingen afverkning

gjorts där skogsvårdsstyrelsen haft orsak ingripa.»

Af de äldre sådderna 1906 och planteringarna igo8 hafva cirka

80 % gått till.

Vidare har kommittéen tagit i öfvervägande hvilken skada kreaturs-

betningen åstadkommer pä våra kulturer. Det vore kommitéens högsta

önskan, att till det arbete som skogsvårdsstyrelsen redan nedlagdt på

denna fråga, nya försök gjordes till kulturfältens fredande för mulbete.

Skogsvårdskommittéen i St. Skedvi meddelar.

»Den under hösten 1908 företagna markberedningen med finnplog

synes hafva lyckats öfver förväntan väl.»

Lifligt åstundar kommittéen slutligen att inom socknen måtte snart

kunna bildas en skogsvårdsförening för vinnande af äldre kalmarkers

kultiverande, myrmarkers torrläggning m. fl. åtgärder.

Skogsvårdskommittéen i Säter anför »Där någon nämnvärd oegent-

lighet vid afverkningarna ansetts vara begången, har kommittéen satt

sig i förbindelse med vederbörande länsskogvaktare.

Från skogsvårdsstyrelsen emottagna större och mindre skogshackor

hafva jämlikt styrelsens bestämmelse utlånats till dem, som på egen

hand önskat företaga skogsodlingar».

Skogsvårdskommittéen i Hedemora meddelar. »Angående skogarnas

skötsel inom området för skogsvårdskommittens verksamhet meddelas,

att på senare åren en märkbar förbättring inträdt, synnerligen å platser,

där föredrag och exkursioner hållits. Det är att hoppas att en ny tid

i afseende å skogens skötsel börjar inträda, så att i en — om också

aflägsen — framtid, åter vackra skogar skola uppväxa i vårt fosterland,

där vi och våra fäder sköflat.

I de flesta fall anlitas vid en tillämnad afverkning sakkunnigt bi-

träde.

Mera upplysning och väckelse behöfves dock, synnerligen med af-

seende på den egentliga husbehofshuggningen, hvilken ofta bedrifves

på ett icke rationellt sätt. Exkursioner till skogen i förening med före-

drag äro, enligt vårt förmenande, mycket lämpliga härtill, för att på

platsen visa, huru olika skog fordrar olika hyggessätt. Man kan näm-

ligen ibland få se öfveråriga underbestånd stå kvar i tanke att däraf
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fortare erhålla skog, då däremot i andra, visserligen mera sällsynta fall

rätt vackra och växtliga bestånd nedhuggas, för att icke tala om andra

oegentligheter.

Rörande dessa exkursioner och föredrag tillåter sig kommittéen

uttala såsom sin åsikt att vikt dän'id bör fästas vid den egentliga hus-

behofsafverkningen

.

En större afverkning till afsalu bedrifves vanligen riktigare än dessa

mindre husbehofsafverkningar, hvilka ofta, af tanklöshet och oförstånd,

bedrifves så att återväxten på den för året afverkade, lilla trakten äfven-

lyras.

Visserligen äro dessa afverkningar — hos våra yrkesbröder hem-

mansägarna — ganska små, men då de äro desto flera och bedrifvas

år ut och år in och ofta planlöst, är vår öfvertygelse den, att de till-

sammans utgöra en afsevärd nationalförlust. Tid vandring genom våra

»bondskogar kan man lätt göra sig förvissad därom. ••:

Skogsvårdskommittéen i Xorrbärke meddelar att intresset för skogs-

kultur och skogsvård synes fortfarande bland de mindre skogsegarne

vara i stadigt framåtgående .

Skogsvårdskovmtittéen i St. Tuna anför i^som innevarande vinter

kom ovanligt tidigt med rikt snöfall, torde för många de mer och mer

införda röjningarna blifvit omöjliggorda särskildt å de aflägsnare skogs-

tegarne. Xågon annan form för skogens skötsel och vård förekommer

knappast bland den stora allmänheten, om också några glädjande un-

dantag finnas .

Skogsvårdskoynynittéen i Ludvika meddelar: »Skogarna inom Lud-

vika socken ha sedan lång tid tillbaka tagits i anspråk utom för af\erk-

ning till husbehof hufvudsakligen för kolning åt de i orten varande

hyttorna och smedjorna, hvilken afverkning dock icke varit af sådan

omfattning att den i afsevärd mån försämrat skogarnas tillstånd, utan

är det först genom såg\-erksindustriens uppsving under den senare tiden,

som öfverafverkning i hög grad företagits, och gäller detta i synnerhet

de större skogsägarna. — Efter de nya skogslagarnes tillkomst har

dock en glädjande företelse kunnat konstateras, enär numera icke före-

tagas så planlösa afverkningar som förr, och kan det nu också skönjas,

att ett större intresse för skogens vård börjar göra sig gällande hos

skogsägarna i allmänhet och de mindre i synnerhet. Därtill bidrager

ju i väsentlig mån det upplysningsarbete, som nedlägges, samt den vak-

nade insikt om skogens rätta värde, som uppstått. Sålunda företagas
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numera gallringar i skogarna och äfven de mindre värdefulla skogspro-

dukterna tillvaratagas bättre än förr. — Under året ha en del skogs-

sådder och planteringar egt rum, samt andra mindre åtgärder för sko-

gens vård vidtagits såsom röjning och bäckrensning.»

Skogsvårdskoinmiitéen i Söderbärke påvisar som önskemål förbud

för afverkning af ungskog under lämplig ålder, framhållande att på

grund af det afverkningssätt som af gammalt bedrifvits å enskildes

skogar inom kommunen, ganska goda och stora ungskogstrakter nu

finnas.

Skogsvårdskommittéen i Boda anför — — »Skogsbeståndet är på

många trakter undertryckt och öfveråldrigt, hvadan en bättre skogsvård

praktiskt borde tillämpas.»

Skogsvårdskommitteéen i BJ2irsås meddelar »Länskogsvaktaren

påkallas numera vid afverkningarna. Ett önskemål är att säljarne borde

tillkalla länsskogsvaktaren innan de sålde skogen; detta vore ju en för-

del för både säljare och köpare. Det vore då vid köpets upprättande

redan klart, hvad som skulle sparas, och hvad som finge tagas. Försök

har gjorts af kommittéen att öfvertyga säljare om fördelen häraf, men

de tycka vanligen, att det besväret får köparen göra sig.»

Skogsvårdskommittéen i Äppelbo meddelar, »att de afverkningar,

som i år göras, gälla för det mesta utstämplad, mogen och dålig tim-

merskog och gallring af ungskog».

Skogsvårdskommittéen i Orsa anför »Afverkningar i uppenbar strid

mot lagen ang. vård af enskildes skogar kunna i allmänhet taget sägas

ej förekomma, åtminstone i afsevärd omfattning. Visserligen förekom-

mer kal afverkningar, men anser kommittéen, att dessa äro att betrakta

som betingade af skogens beskaffenhet, hvilken som bekant hvad ut-

skogen beträffar utgöres nästan uteslutande af öfverårig gran växande

på tallmark.

Ungskogsafverkningar förekomma ej. Sparsamheten med ungsko-

gen går bland en del af allmänheten så långt, att den resulterar i mot-

vilja äfven för gallring. I enstaka fall förekommer skogsafverkning till

viss dimension eller utan föregående stämpling, men blir denna försälj-

ningsform årligen mera sällsynt, i det att allmänheten vid skogsförsälj-

ningar numera anlita sakkunnigt biträde för skogens utsyning af den

för afverkning afsedda skogen.»
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Skogsvårdskonimittéen i Våmhus citerar Förste landtmätarens ut-

talande i skogsvårdsstyrelsens berättelse är igo8 och instämmer i »att

en kraftigt genomförd, men klokt och väl afvägd skifteslagsindelning sy-

nes vara första steget till aflägsnandet af de misshälligheter, som omöj-

liggöra jordbrukets och skogsskötselns utveckling och hindra framåt-

skridandet äfven på många andra områden i Dalarne».

Af ofvanstående utdrag framgår, att skogslagen under den korta

tiden af 5 år redan verkat betydligt väckande och uppryckande på be-

folkningen, men att mycket arbete och lång tid ännu återstår, innan

begreppet »skogsvård» kan sägas vara allmänt tillämpligt pä skogs-

skötseln inom länet.

Berättelseåret, som kännetecknas af en vinter med litet snö och

goda transportmöjligheter i skogen, en kall vår, en varm-period före

midsommar, en regnig sommar, en vacker höst med tidig förvinter, har

icke förflutit utan störande ingrepp af storm och eld pä skogen.

Den 12 och 18 maj härjade häftiga snöstormar öfver hela länet,

häftigast dock i de sydvästra delarne, det s. k. Bergslagen. Stormen

gjorde där stor skada på fröträdsställningar och nygallrade ungskogar.

Under den starka torkan 15— 18 juni uppstodo skogseldar på såvidt

kändt är 5 ställen inom länet, men släcktes eldarna dock relativt fort, så

att den sammanlagda afbrända arealen ej torde öfverstiga 200 har. De
största skogseldarna förekommo å Ljusåsberget invid Fisklösens vakt-

stuga å Gefle—Dala järnväg och i östra delen af Leksands socken in-

vid Lungsjöån.

Äfven under innevarande år har styrelsen sökt sammanställa de

arbeten, som utförts af enskilda större skogsägare i länet med anlitande

af egen skogspersonal och på egen bekostnad och lämnas här nedan en

tablå däröfver.
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Bil. 2

Af enskilda större skogsägare utan bidrag af skogsvårdsstyrelsen vidtagna

åtgärder till skogens och skogsmarkens förbättring år 1909.

Socknen Gallring

har

Markbe-
redning Dikning

har 1. m.

Bäck- Plante-

rensning ring

1. m. har

Hjälp-

sådd Sådd

har

Boda
By
Elfdalen

Enviken
Garpenberg
Grangärde ...

Hedemora . .

.

Husby
Järna

Kopparbergs
Ludvika
Malung
Mora
Norrbärke ...

Nås
Ore
Orsa
Rättvik

Silfberg

Svärdsjö

St. Tuna ...

Sollerön

Säfsnäs

Säter

Söderbärke...

Transtrand...

Äppelbo

60
26
61

30
70

1,019,80

83
282

20

331,75

698
2

137,75

41

29

295
426
80

17

652

230

— 3,400

I,

100

138,

58,

57

249,

3,569
200

448
2,378

1,362

1,840

5,979

3,430
1,840

11,037

29,879

1,474,1°

3,570

7,220

1,850

1,014

1,310

5,"7
244

13,621

270

1,980

1,304

7,220

3,910

9,80

13,25

Summa! 4^610,30! 910,76 70,406,10; 45,304
|

79,69

35,°5

13

IIO

2

24,20

3,°3

107,83

209,60

25
40
85,78

120,50

14

24,50

12

15

15

53
25,25

20
6

459
5,36

3,03

,309,

Af Gallring

har
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sagda båda bolag till svar å styrelsens framställning om erhållande af

uppgifterna i fråga, förklarat sig sakna anledning frångå sina förut fat-

tade beslut att icke lämna dylika uppgifter.

Falun den ii mars 1910.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

F. Holmquist.

Wilhelm Dybeck.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, som blifvit utsedda att granska skogsvårdsstyrelsens

i Kopparbergs läns landstingsområde redovisning för dess förvaltning

under år 1909, få efter afslutad revision afgifva följande redogörelse:

Tillgångar och skulder vid början och slutet af räkenskapsåret ut-

visas af nedanstående tablå:

Tillgångar vid årets början:

Kassabehållning 524: 32

Innestående å löpande räkning med Kopparbergs enskilda bank 31,221: 47
Inventarier 6,456: 18

Skogsfrö 246:52
Förskott mot redovisningsskyldighet 1,000: —

Summa Kr. 39,448: 49

Skulder samma tid:

Skogsvårdsafgifter 34,210: 11

Anslag till skogsodlingens befrämjande m. fl. anslag 5*238: 38

Summa Kr. 39,448: 49

Tillgångar vid årets slut:

Kassabehållning 76:64
Undersökningskostnaders konto ^ 765: 42

Inventarier 7.376:05
Innestående å löpande och depositionsräkning med Kopparbergs

enskilda bank 32,865: 61

Skogsfrö och plantor 6,010: 34
Förskott mot redovisningsskyldighet 300: —
Diverse debitorer i>598: 61

Fastigheter 17,210: 35
Förskjutna kulturkostnader 115: 50

Summa Kr. 66,318: 52
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Skulder samma tid:

Å afslutningskonto balanserade 66,318: 52

Summa Kr. 66,318: 52

Inkomsterna under året hafva utgjort:

Kassabehållning 524: 32

Skogsvårdsafgifter 79,120: 55

Anslag för uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 1,500: —
Anslag till skogsodlingens befrämjande 1,000: —
d:o från landstinget 500: —
d:o från hushållningssällskapet 500: -

—

Försåldt skogsfrö 290: 26

Ersättning för 2 st. förkomna planteringsspett 4: —
Uttag från Kopparbergs enskilda bank 79,342: 02

Äterburna förskott iSö^S: 44
Ersättning för rättegångskostnader 200: —
Återburna medel enligt sifferrevisorns anmärkningar 19070. 1908 10:85

Äterburna telefonafgifter 3- 35

Summa Kr. 178,578: 79

Utgifter:

Återlevererade skogsvårdsafgifter TjSo: 50

Kostnader för skogsvårdsstyrelsens sammanträden 567: 18

Aflöningar 17,380: —
Förrättningskostnader 8,904: 61

Undersökningskostnader 765: 42

Skogsodlingar 16,330: 81

Skogsupplysningar 5,981: 88

Inköpta inventarier 1,569:49
Dikningar 10,341: 90

Fröklängning och plantskolor 6,746: 21

Insatt hos Kopparbergs enskilda bank 79,120: 55
Förskott till länsjägmästaren m. fl 14,883: 44
Expensmedel samt diverse utgifter 7,752: 66

Ormgransbeståndet i Hornberga 262: —
Förskjutna kulturkostnader 115: 50

Kassabehållning : 76:6

Summa Kr. 178,578: 79

§ 3-

De vid siffergranskningen anmärkta obetydliga felen äro upptagna

i särskild förteckning och torde, där så ske kan, rättas i innevarande

års räkenskaper.

Skogsvårdsföreningens tidskri/t tgio. Bilaga i. 1/
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§ 4.

Som af protokollen framgår, att skogsvårdsstyrelsen med nit och

skicklighet fullgjort sitt uppdrag, och då räkenskaperna äro verificerade,

få vi tillstyrka ansvarsfrihet för 1909 års förvaltning.

Falun den 20 juli 19 10.

JR. Stenfelt And. Johansson.
Utsedd af Kungl. Maj;t. Utsedd af Landstinget.

Johan Cornelius.

Utsedd af Hushållningssällskapet.



Berättelse

angående de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

inom Gäfleborgs län samt Gäfleborgs läns skogsvårds-

styrelses verksamhet under år 1909.

De enskilda skogarnas tillstånd inom Gäfleborgs län har blifvit

framhållet i skogsvårdsstyrelsens årsberättelse år 1905, igo6, 1907 och

1908. Till hvad där är sagdt, torde nog ej vara mycket att i sak

tillägga.

Då man nämligen talar om skogarnas tillstånd måste man betänka

att det allenast är genom ihärdigt arbete i rätt riktning man så små-

ningom vinner bättre resultat.

Skogslagen af 1903 har dock fört mycket godt med sig. Framför

allt har den gjort såväl skogsafverkarna, som äfven skogsmarksägarna

mera betänksamma vid afverkningarnas upplåtande och verkställande

än förut. Den har inom Gäfleborgs län räddat månget ungskogsbestånd

från en för tidig aiverkning och den har väckt befolkningen till efter-

tanke i många hänseenden.

Skogslagens verkningar spåras äfven däruti att de s. k. större skogs-

ägarna — bolagen — kraftigare än förut lagt sig vinn om att införa

en bättre skogshushållning på sina egna skogar.

Att en och annan af de mindre skogsägarna också vaknat och börjat

ägna sin skog någon eftersyn är glädjande att omtala. Detta oaktadt

måste man nog tillstå att skogarnas skötsel inom Gäfleborgs län i stort

sedt lämnar mycket öfrigt att önska.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet under år 1909.

För sin verksamhet under år 1909 har skogsvårdsstyrelsen ansett

sig böra följa samma plan, som den vid början af sin verksamhet

uppgjort.
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Råd och anvisningar angående skogarnas skötsel intager därföre

fortfarande det första och mest framskjutna rummet. Sådana rad och

anvisningar äro genom länsskogvaktarna kostnadsfritt lämnade till s. k.

mindre skogsägare och hafva hufvudsakligen omfattat markberedningar

för skogsföryngringar, gallringar, ljushuggningar m. m. De äro lämnade

åt 364 st. skogar under 307 st. förrättningsdagar. (Bil. A.)

Till större skogsägare och i de fall då dessa råd och upplysningar

hufvudsakligen rört sig om afverkning till afsalu, har under årets första

månader samt under senhösten enligt till skogsvårdsstyrelsen förut in-

gifven rekvisition biträde lämnats genom länsskogvaktarna för en afgift

af 2 kr. för förrättningsdag å 182 st. skogar med 2411/2 förrättnings-

dagar. (Bil. B.)

Skogskulturer. För att understödja skogskulturerna och höja in-

tresset för desamma har styrelsen i år såsom under de förut gångna

åren af sin verksamhet utgifvit bidrag till desamma.

Berättigade till sådant bidrag är hvarje skogsägare, som utfört

skogskultur

i) å mark, som utan ägarens förvållande härjats af eld;

2) å skogsmark, afverkad före den i januari 1905 på sådant sätt,

att tillfredsställande återväxt icke utan kulturåtgärder kan förväntas, samt

3) å sådan efter den i januari 1905 afverkad skogsmark, där af-

verkningen kan hänföras till rensningshuggning efter hufvudafverkning

verkställd före år 1905, och hvilken senare afverkning varit nödvändig

för skogens skötsel och återväxtens befrämjande.

I det senare fallet skall afverkningen anmälas till skogsvårdsstyrel-

sen, som har att före densamma låta undersöka huruvida skogsbeståndet

är i det skick att bidrag är behöfligt.

Bidrag lämnas icke i någon form för sådana skogskulturarbeten,

som blifvit ålagda vederbörande genom domstols utslag eller åtagna

genom öfverenskommelse eller sådan förbindelse, hvilken lämnats såsom

ersättning för öfverenskommelse.

Det bidrag, som skogsvårdsstyrelsen under året beviljat för skogs-

kulturerna, har utgjort fri skogsplantör för ledning af skogskulturerna

under högst 8 arbetsdagar; barrträdsfrö till pris af 3 kr. pr kg. tall-

och I krona pr kg. granfrö. Dessutom kan skogsägaren tillerkännas

ett bidrag uppgående till hälften af de för rensning och kultur hafda

kostnaderna, om desamma vid kommande afsyning visa sig hafva varit

väl och ordentligt utförda.

Genom skogsvårdsstyrelsens förmedling äro skogskulturer utförda

å en areal af 285,10 har, och hafva härtill användts 187 plantörsdagar.
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ioi,55 kg. tall-, 45,4 kg. granfrö och 1,994 ^2 dagsverke för en arbets-

kostnad af 3,825 kr. 56 öre. (Bil. C.)

Till skogsägare, hvilka själfva till alla delar ombestyrt sina skogs-

kulturer, har styrelsen till förut nämnda nedsatta pris levererat 421 kg.

tallfrö och 133,3 kg. granfrö samt 28,000 st. tallplantor och 56,000 st.

granplantor. (Bil. H.)

Dessutom har styrelsen till sådana skogsägare eller skogsafverkare,

hvilka afverkat skog efter den i januari 1905 på sådant sätt, att skogens

återväxt är uppenbarligen äfventyrad, utlämnat till marknadspris enligt

rekvisition 23,15 kg. tall- och 16 kg. granfrö. (Bil. H.)

Skogsvårdsstyrelsen har äfven lämnat skogsplantör till de skogs-

afverkare, hvilka afverkat i strid mot § i af lagen af den 23 juli 1903.

Detta biträde har betalats af rekvirenten.

De skogskulturer å sådana skogar, hvilka enligt lagen blifvit ålagda

skogsafverkare och markägare och hvilka skogsvårdsstyrelsen enligt be

gäran ledt, återfinnas i bil. D.

Playiteringsdagar för skolbarn hafva under våren varit anordnade

för 52 st. skolor och hafva 1,393 st. barn deltagit i de anordnade plan-

teringskurserna. (Bil. E.)

Bidrag till bäckre^isningar och afdikning af försumpade skogs-

marker. Bäckrensningar och afdikningar äro utförda under året å 152

st. skogar för en sammanlagd kostnad af 53,130 kr. 07 öre. Skogs-

vårdsstyrelsen har bidragit till dessa företags fullbordande med 26,007

kr. 59 öre. (Bil. F.).

Kolareskola har i likhet med de tvenne sista åren varit anordnad

vid Finnstugan i Voxna socken.

Ur den särskildt för kolareskolan upprättade årsberättelsen må här

följande anföras.

Vid ansökningstidens utgång hade 26 st. lärlingar anmält sig vilja

deltaga i kursen. Tvenne af dessa ansökningar återtogos före skolans

början. De öfriga 24 st. blefvo antagna. En af de antagna lärlingarna

sjuknade innan han inställde sig vid skolan, och afgick därför. Resten,

eller 23 st., genomgingo hela kursen och aflade examen. Af dessa 23

voro 22 st. från Gäfleborgs län och i från Västmanlands län. Bland

de 22 st. frän Gäfleborgs län utsagos 20 st. till stipendiater och erhöUo

75 kr. hvardera i stipendium. Bostad och undervisning voro fria för

alla lärlingarna.

Undervisningen meddelades dels praktiskt, i det att 9 st. milor af

olika modeller inrestes, kolades och utrefvos, dels teoretiskt.

De olika kolningsmetoder, som användes, likasom den förbrukade

vedmassan, kolningstider m. m. synes af bil. G.
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Kursen tog sin början den i sistlidne september och afslutades

med offentlig examen den 23 oktober.

Den teoretiska undervisningen meddelades under tiden från den 15

september. Lärlingarna delades därunder i tvenne läxlag och under-

visades i allmänhet under i å 2 timmar dagligen. Rond gjordes hvarje

morgon och afton med lärlingarna, hvarunder milornas gång demon-

strerades.

Kolningsplatserna voro förlagda till samma ställen i år som de två

föregående åren. Den stora kolningen, där 6 st. milor kolades af flottad

ved, var förlagd till stranden af Voxna älf, strax intill det ställe, där

bron leder öfver älfven, och den mindre kolningen eller kolningen af

gallrad skogsved ungefär 4 km. därifrån.

Studieresa. För årets studieresa hade tillstånd att besöka Finspongs

väl skötta skogar utverkats.

40 st. ansökningar om deltagande i resan inkommo till bestämd

dag. Af dessa utvaldes 10 st., hvilka tillsammans med tvenne läns-

skogvaktare och under undertecknads ledning blefvo i tillfälle att före-

taga den instruktiva resan.

Skogsskötseln har inom Gäfleborgs län, såsom de flesta torde veta,

inga anor. Därföre är allt, hvad till skogshushållningen hör, så främ-

mande för de flesta af länets skogsägare. Okunnighet i de enklaste

naturlagarna, hvilket ofta finner sitt uttryck i misstänksamhet mot allt

opröfvadt nytt, gör svårigheten stor att inarbeta skogshushållning, mån-

gen gång äfven då det är fråga om så enkla erfarenhetsregler, som att

det är nödvändigt att kultivera trakter, hvilka visat sig, kultur förutan,

komma att ligga räntelösa ännu under många år. Undervisning och

kunskap äro därföre de tvenne krafter, som en gång skola omgestalta

äfven skogsvården.

Studieresor för skogsvård till väl vårdade skogar, där bland annat

äfven lyckade äldre skogskulturer kunna uppvisas, äro därföre ett af

de kraftigaste medel att rycka upp härvarande skogsägare och förmå

dem att intressera sig för skogarna och de arbeten, som där äro nöd-

vändiga.

Fröklängningsanstalten. Under året har för första gången utklängts

skogsfrö i skogsvårdsstyrelsens fröklängningsanstalt vid Sunnerstaholm.

Klängningen gick utmärkt och anstalten visade sig till fullo motsvara

de anspråk man kan ställa på den. Det var dock endast en ringa del

kottar, som klängdes till vårens skogskulturer. Därföre måste rätt mycket

frö inköpas från annat håll. Allt skogsfrö inköptes för fröklängnings-

anstaltens räkning och från densamma utsändes fröet sedermera till frö-

rekvirenterna. Af den orsaken har den inköpta barrträdskotten, det
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utklängda, inköpta och försålda skogsfröet sammanförts i en tablå

(bil. H.).

Till bidrag för skogsujidervisiiingeyi har skogsvårdsstyrelsen bevil-

jat och utbetalat till Bollnäs landtmannaskola 75 kronor för år 1909.

För spridande af lämplig skogslitteratur har skogsvårdsstyrelsen

prenumererat på Föreningens för skogsvård folkskrifter, af hvilka 4,000

st. exemplar spridts inom länet.

Dessutom utdelades vid kolareskolan 23 st. af Wickströms handbok

i kolning och vid undervisningen för folkskollärare och skollärarinnor

3 1 st. af Julius och Hallers lärobok i skogshushållning.

Föredrag. Under året hafva 37 st. föredrag hållits om skogsvård

och skogshushållning af länsjägmästaren. Af dessa voro tvenne anord-

nade för underv-isning i skogshushållning för lärare och lärarinnor i

tvenne socknar och upptog hvardera en förmiddag. De öfriga föredra-

gen höUos i landsorten för befolkningen efter förut gjord annonsering.

Besiktning å hyggesröjningar . Till följd af upprättade öfverens-

kommelser och förbindelser hafva de hyggesrensningar, som skulle vara

verkställda under året, synats af länsskog\-aktarna. I några fall voro

fullkomligt oväxtliga buskar k\arlämnade under förhoppning, att de

skulle godkännas såsom återväxt. Sedan detta afvisats och orsakerna

därtill förklarats, erhöllo de sk}'ldiga tiden uppskjuten med slutrensnin-

gen under det villkor, att någon förskjutning i tiden för skogskulturerna

ej uppstode.

Förbindelser, afsedda att på frivillighetens väg betrj^gga erforderliga

skogsvårdsåtgärder, hafva utfärdats i 61 fall.

Sytier, i enlighet med § 2 i skogslagen. På grund af styrelsens

sträfvan att såvidt möjligt genom sina tjänste- och tillsyningsmän ingripa

redan vid början af en afverkning för att söka förmå atverkare och

markägare att förlägga afverkningarna på sådant sätt, att genom de-

samma skogens åter\-äxt ej äfventyras och befolkningens i stort sedt

beredvillighet att ställa sig gifna föreskrifter till efterrättelse, äro sy-

nernas antal, om de jämföras med afverkningarna, ett fåtal. Sådana

syner äro hållna i 12 fall. af hvilka i 3 st. återväxten ej var uppen-

barligen äfventyrad.

Öfverenskommelser. 9 st. öfverenskommelser äro träffade under året.

Rättegångar, anhängiggjorda på grund af § j af lagen angående

vård af enskildas skogar, i rättegång är under året upptagen och

afslutad.

Skogsvårdsstyrelsens tjänste- och tillsyningsmän hafva under året

ökats med tvenne länsskogvaktare. Dessa båda hafva erhållit bevak-

ningsområde.
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Skogsvårdsarbeten utförda å enskildas skogar under åren igo^—
igog. För att söka få utrönt, hvad som under de senaste fem åren

gjorts inom länet för skogsvården, utsände skogsvårdsstyrelsen ett for-

mulär till de större skogsägarna inom länet med anhållan att få fram-

ställda frågor besvarade. Från en del skogsägare hafva svar anländt.

Ett sammandrag öfver de uppgifter, som erhållits, har utarbetats och

återfinnes såsom bil. I.

Därvid torde uppmärksammas, att tvenne bolag lämnat sina upp-

gifter i samxmandrag för alla fem åren 1905— 1909, och att ett bolag

enda.st lämnat det bokförda penningevärdet å de utförda arbetena, utan

att kunna lämna några uppgifter å de arbeten, som därmed utförts.

Kostnaden för enskild skogsvård inom länet under de senaste 5 åren,

skogsvårdsstyrelsens arbeten oberäknade, uppgår till, så långt det kom-

mit till skogsvårdsstyrelsens kännedom, kronor 468,694.

Skogsvårdskommittéernas antal utgör 40 st.

Gäfle den 9 april 19 10.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Kdward Rettig.

Carl Ahman,
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Bil. A.

Sammandrag af länsskogvaktarnas rapporter öfver under år 1909 besökta
skogar i och för kostnadsfri undervisning i skogshushållning

åt mindre skogsägare

St.
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Sammandrag af under år 1909 genom länsskogvaktarna lämnade

»råd och upplysningar» efter förut afgifven rekvisition.

Socken St.

skogar
A n t e c k n

Torsåker ....

Ofvansjö

Valbo

Arsunda

Järbo

Ockelbo ....

Skog

Hanebo

Bollnäs

Alfta

Regnsjö

Trönö

Söderala

Ofvanåker .

Loos

Hassela

Bjuråker ....

Ljusdal

Delsbo

Färila

Jerfsö

Undersvik .

Arbrå

Lianfors

Forssa

Idenor

Helsingtuna

.

Rogsta

Hög

Gnarp

I
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Bil. C.

Sammandrag a(. under år 1909 genom skogsvårdsstyrelsens försorg

verkställda skogskulturer.

Ill-I

Socken

Användt

frö
Areal Dagsverken

Kostnad

för

frösådd

för

röjn.
Summa

tall gran har ar mans hjons s:ma Kr. Kr. Kr.

Öster Femebo

Högbo

Valbo

Torsåker

Ofvansjö

Järbo

Arsunda

HiUe

Hanebo

Bollnäs ,

Alfta

Regnsjö

Trönö

Xorrala

Ljusdal

Delsbo

Arbrå

Undersvik

Jerfsö

Jettendal

Gnarp

Harmånger

Idenor

Rogsta

Summa I

A mark afverkad före 1 1 1905;

2
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Bil. D.

Sammandrag af under år 1909 genom skogsvårdsstyrelsens försorg verk=

ställda kulturer å skogar, å hvilka genom företagen afverkning

återväxten uppenbarligen äfventyrats.

Socken
Användt

frö i kg.
Areal Dagsverken

tall
I

gran har
|
ar mans

|

hjons
|

s:ma Kr.
|
ö. Kr.

|
ö

för

frösådd

för

röjn.
Summa

Kr. 1 ö.

Hedesunda

Arsunda

Torsåker

Järbo

Alfta

Segersta

Delsbo

Jerfsö

Harmånger

Idenor

Hille

Hanebo

Skog

Summa

Å mark afverkad efter Vi 1905:

4



GAFLEBORGS LANS LAND5TIN-GSOMKADE. 269

Bil. E.

Sammandrag öfver under år 1909 anordnade planteringsdagar

för skolbarn.

Socken

Antal

Antal
, för.

skolor ! rättnings-

dagar

Användt frö

i kg.
Areal

tall gran har

Barnens

antal

Hedesunda

Torsåker ...

Ofvansjö ..

Järbo

Skog

Bollnäs

Regnsjö . .

.

Arbrå

Unders%"ik

Ljusdal

,
Idenor

I Rogsta

1 Jeuendal ...

I

Gnarp

4
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Bil. G.

Tablå öfver kolningen vid Gäfleborgs
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läns kolareskola vid Voxna 1909.

1 a n

tVlIdes srick ned refs

Antal

kol-

nings-

dygn

Kolutbjte i srigar

å 20 hl.

vid af Summal
rif

^
bran-

|

ning I der ,

stigar
i

Kol-

utbytets

storlek

i % af

ved-

massan

Anteckningar

'7,,kl. 4f.in. "/' 33

t. o. m. ^Vg Vjokl.llf.m.l ^7,^ 28

t. o. m. 1% :^"7io ^^-^^ f-^J ''/lo 32

t. o. m. ^"
g ^-/lo ^^- 4 f-™'

t. o. m. i«g
"lo^^l-" f-m. '7io 34

t. cm. '% 1° .okLiif.m.; »7^

kl. 1 1 f.m.l

t. o. m. "g ^',\okl. 2e.m. "/,

t. o. m. "g 7io ^^^- lOt.m.; ",',

I I

33 38

26
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Bil. I.

Sammandrag af inom Qäfleborgs län under aren 1905—1909

1905
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Utförda och af dess skogsvårdsstyrelse kända skogskulturarbeten.
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Bil. F.

Sammandrag af afsynade dikningsföretag år 1909.

Socken
Nydikninf

i meter

Bäck-

rensning

Kostnads-

förslag

Kr.

Bidragets

storlek

Kr.

Öster Fernebo

Hedesunda

Torsåker

Ofvansjö

Valbo

Arsunda

Hille

Ockelbo

Hamrånge

Skog

Bollnäs

Alfta

Loos

Färila

Ramsjö

Lj usdal

Bjuråker

Hassela

Jättendal

Enånger

Söderala

Mo

Arbrå

Norrbo

Summa

580

1,774

1,815

5,067

5,481,5

2,542

2,616

1,465

6,871

3,973

5,242

498

2,551

1,480

11,295

2,184

7,218

5,703

380

365

460

700

3,058

2,672

I

1 75,990,5

19,841,

6,245

778

2,321

5-794

12,351

180

8,182

29,185

2,962

8,152

96,081,

341

937

5,051

3,Sii

4,033

1,570

974

1,263

3,400

1,974

4,066

102

857

3,305

8,484

2,361

1,522

2,440

99

168

3,760

877

1,189

535

53,130

170

468

2,290

1,905

1,860

785

487

631

1,700

987

2,033

51

428

1,652

4,075

i,i8o

761

1,220

49

84

1,880

43S

594

267

26,007 59
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Bd. H.

Tablå öfver Fröklängningsanstaltens vid Sunnerstaholm

verksamhet år 1909.

Debet.

Inventarium af skogsfrö från år igoS :

16,5 kg. tallfrö ä kr. 10:57 174:40

61,23 ' granfrö ä kr. 2,64707 162:08 -'-•6:48

Inköpta barrträdskoitar och skogsfrö:

777,29 hektoliter tallkottar ä kr. 3:50 2,720:52

563 kg. tallfrö ä kr. 13:— 7,319: —
200 » granfrö ä kr. 4: — 800: — io,8''q: ^2

Inköpta barrträdsplantor

:

28,000 st. tallplantor ä kr. 2,125 pr 1,000 st 50: 50

56,000 .> granplantor ä kr. 2:509 > v 140:

—

199:50

Inköpt koks:

200 hl. ä kr. 1:20 240: —
Arbetslöner vid in- och utlastning, klängning m. m.

:

41 dagar ä kr. 3: — 123: —
Provisioner^ emballage och frakter 714: Si

Summa Kronor 12.453:31

Kredit.

Försåldt barrträdsfrö :

a) //'// skogsägare, som enligt öfverenskommelser äro skvldiga

att beså hyggen:

23,15 kg. tallfrö ä kr. 13: — 300: 95
16 granfrö ä kr. 4: — 64:

—

364:95

b) till skogsägare, hvilka själfda ombesörja skogsfrösådd å
mark afverkad före den ^/j igo^

:

421 kg. tallfrö ä kr. 3: — 1.263: —
'^Zlyi kg. granfrö ä kr. i: — 133: 3° 1,396:30

Transp. 0,800: —
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Transp. 0,0 ir

c) //// a?idm skogsägare, hvilkas skogskulturer blifvit ut-

förda genom skogsvårdsstyrelsens försorg å mark af-

7'erkad före den '^L igo^ :

101,55 kg- tallfrö ä kr. 3: — 304:65
45,40 » granfrö å kr. 1: — 45:40 350:05 2,111:30

Af styrelsen bortskänkt barrträdsfrö, hvilket användts

vid skolplanteringsdagnr

:

1 3 kg. tallfrö.

13,18 kg. granfrö.

Kostnadsfritt utdelade barrträdsplantor:

28,000 st. tallplantor.

56,000 » granplantor.

Invejitarium af kottar och skogsfrö till år iqin:

387 hl. tallkottar å kr. 3: 50 io54: 50

227,25 kg. tallfrö » » 10,968 2,492: 59
56,65 »granfrö» » 4:— •• 226:60 ^^^iq. ^q 4,073:69
72 hl. koks å kr. 1:20 86:40

Vitist- och förlustkonto :

Skogsägarna inom länet till godo, skogsfrö 6,181:92

Summa Kronor 12,453:31
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Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelses inkomster och utgifter

år 1909.

Inkomster:

Kassabehållning den i januari 1909.

På depositionsräkning i Gäfleborgs Enskilda bank kr. 191,980: —
På upp- och afskrifningsräkning i Gäfleborgs

Enskilda bank » 2,257: 27

Kontant innestående hos arbetsledningen för

byggande af fröklängningsanstalten » 702: 60

Kontant i styrelsens kassa » 43:21 194,983:07

Statens anslag.

Skogsvårdsafgifter för 2:a half-

året 1908 kr. 52,067: 52

Skogsvårdsafgifter för i:a half-

året 1909 » 84,050: 73
Bidrag till 1909 års förvaltnings-

kostnader 1,000:

—

kr, 137,118:25
Anslag af Järnkontoret till kolareskolan » 1,500: —
Ersättning för biträde, lämnadt af länsskogvak-

tarna » 567: —
Likvid för skogsfrö och skogssådder » 2,112:24

Återbetalda syne- och rättegångskostnader » 315: 57

Influtna räntor å i bank insatta medel » 10,323:38 151,936:44

Summa kr. 346,919: 51

Utgifter:

Aflöningar: till länsjägmästaren... kr. 7,000: —
sekreteraren ;> 1.500: —

» » (vikariats-

arfvode) 100: —
» skrifbiträdet - 900: —
» länsskogvaktarna » 9,890: — i^j-, 19,390:

Reseersättningar: till styrelsen ... kr. 537: 55
till länsjägmästaren -^^ 2,754: 60

» sekreteraren >^ 43: 60

j länsskogvaktarna » 5,846:49
» skogsvårdskommittéerna » 218:71 » 9,400:95

Transp. kr. 28,790: 95
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Transp. kr. 28,790: 95
Kulturfaltet i Harmånger kr. 114:49

» i Jättendal » 218:75
Öfriga kostnader för skogssådder

samt inköp af frö och plantor » 11,557: 80 » 11 801 • 04
Uppköp af kottar » 3,003:52
Kostnader för inköp af mark till fröklängnings-

anstalten, dess inredning och drift m. m. ... » 14,433: 22

Kostnader för kolareskola » 1,943:11
Bidrag till bäckrensningar och afdikningar » 26,007: 59
Inköp af inventarier » 734: 03
Rättegångs- och synekostnader » 2,005: 64
Frakter och diverse utgifter » 797: 60
Skrifmaterialier och trycksaker » 534: 24
Telefonafgifter » 944: 77
Annonser » 2,523: 07
Revisionskostnader » 231:10
Studieresa » 809: 10

Anslag till landtmannaskolan i Bollnäs för skogs-

undervisning * 75: —
Återbetalning af skogsvårdsafgifter » 13,385: 50 jog jog. ,g

Kassabehållning den 31 december 1909.

På depositionsräkning i Gäfleborgs Enskilda

bank kr. 233,000: —
På upp- och afskrifningsräkning i d:o d;o » 3,837: 45
Kontant innestaende hos arbetsledningen för

byggande af fröklängningsanstalten och hos

anstaltens föreståndare > 1,706: 86
Kontant i styrelsens kassa » 265:72 2''8 8io:o3

Summa kr. 346,919: 51
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Skogsvårdsstyrelsens ekonomiska ställning den

31 december 1909.

Tillgångar:

Ko7itanta ruedel.

Innestående på depositionsräkning kr. 233,000: —
> » upp- och afskrifningsräkning ... » 3*837: 45

räntor » 171:82

Kontant hos arbetsledningen och föreståndaren

för fröklängningsanstalten » 1,706: 86

Kontant i styrelsens kassa » 265: 72 238,981:85

Fordringar.

För biträde af länsskogvaktarna kr. 146: —
> såldt frö och för sådder » 7 5^: 36

» synekostnader enligt öfverenskommelser » 408: 25

Af Järnkontoret beviljadt bidrag till 1909 års

kolareskola » 1,500:

—

2,812: 61

FröklängningssUigan och hemmanet Edstuga N:o 2 suh 7 med läns-

skogvaktareboställe 23,760:73

Inneliggande förråd af kottar i,354-5°

» » » koks 86: 40

» » •>-> frö 2,719:19

Inventarier 3'758' ^9

Summa kr. 273,474: 17

Skulder:

För dubbelbetalning af sådd kr. 3: 90

Kapitalbehållning till år 1910 » 273,470: 27 273,474: 17

Summa kr. 273,474: 17

Gäfle den 9 april 19 10.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Edward Rettig.

Erik Leksell.
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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 förvaltning

under år 1909, få efter att hafva fullgjort nämnda uppdrag härmed af-

gifva följande

Revisionsberättelse

:

Tillgångar vid årets början.

Kassabehållning 43: 21

D:o hos föreståndaren för fröklängningsanstalten ... 702: 60
Innestående pä depositionsräkning i Gäfleborgs En-

skilda bank 191,980: —
D:o pä upp- och afskrifningsräkning i d:o 2,813: 20

Fordran för lämnadt biträde af länsskogvaktarna ... 240: —
D:o för skogssådd och frö 642: 80
D:o för synekostnader 40: 18

Af Järnkontoret anslag till kolareskolan för 1908 1,500: —
Värdet af fröklängningsstugan 10,797: 40
Inventarier 3, 697:47 212,456: 86

Inkomster.

Kassabehållning vid årets början 43:21
Skogsvårdsafgifter för 2:dra halfåret 1908 52,067: 52
D:o » i:sta » 1909 84,050: 73 136,118:25
Anslag af staten till bestridande af förvaltningskost-

nader 1,000: —
Anslag af Järnkontoret till kolareskolan för 1908... 1,500: — 2 ^oo*

Ersättning för biträde lämnadt af länsskogvaktare... 567: —
Likvid för skogsfrö och skogssådder 2,112:24
Återbetalda synekostnader 315: 57
Af länsjägmästaren återbetaldt å förskottet för stu-

dieresor 190: 90
Influtna räntor på i bank insatta medel 10,323:38 j^ coq- oo
Uttagit på depositionsräkning 63,980: —
D:o » upp- och afskrifningsräkning 105,785: 50 169,765: 50

Summa kr. 321,936:05
Utgifter.

Aflöningar: till länsjägmästaren 7,000: —
» sekreteraren 1,500: —
» vikarie för sekreteraren 100: —
» skrifbiträde 900: —
» 8 st. länsskogvaktare 9,890: — iq -»qo"

Transp. 19,390: —
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1

Transp. 19,390: —
Reseersättningar: till styrelsen 537: 55

» länsjägmästaren 2,754: 60

» sekreteraren 43: 60

» länsskogvaktarna 5,846: 49
» skogsvårdskommittéerna 218:71 9,400:95

Kostnader för kulturfälten i Harmånger 114:49
» >• >^ i Jättendal 218:75 333:24

För inköp af barrträdsfrö 7,644: —
> ; » barrträdsplantor 205: 70
> » » tallkott 2,995:33
Öfriga kostnader för skogssådd och skogskultur

såsom hyggesrensningar m. m. 3,708: 10 14,553: 13

Köpeskilling för mark till fröstugan (EdstuganX:o ss 7) 4,000: —
Inredning och drifkostnad för fröklängningsstugan 11,561:92 15,561:92
Stipendier till 20 elever vid kolareskolan 1,500: —
Aflöning till underlärare 300: —
Öfriga kostnader för kolareskolan och plantörkursen 143: 11 1,943: n
Bidrag till bäckrensningar och afdikningar 26,007: 59
Inköp af inventarier 606: 48

Rättegångar och syner 2,005:64
Frakter och diverse utgifter 797^ 60

Skrifmaterialier och trycksaker 554: 24

Telefonafgifter 936:07
Annonser 2,523:07
Revisionskostnader 231:10

Förskott till länsjägmästaren för studieresor 1,000: —
Anslag till landtmannaskolan i Bollnäs för undervisning i skogs-

skötsel 75: —
Återbetalda skogsvårdsafgifter till statskontoret 13.385: 50

Insatt på upp- och afskrifningsräkning i Gäfleborgs

Enskilda Bank 107,365: 69

Insatt på depositionsräkning i Gäfleborgs Enskilda

bank 105,000:-— 21 2,365: 69

Kassabehållning 265:72

Summa kronor 321,936:05

Tillgångar den 31 december igog.

Innestående på depositionsräkning i Gäfleborgs En-

skilda bank 233,000: —
Innestående på upp- och afskrifningsräkning i d:o 4,009: 27 237,009: 27

Kassabehållning 265: 72

D:o hos föreståndaren för fröklängningsanstalten ... 1,596: 40
D:o hos skogA-aktaren E. Sandberg 110:46 1,972:58

Transp. 239,081: 85
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Transp. 239,081: 85

Fordringar för biträde lämnadt af länsskogvaktare 146: —
D:o » skogssådd och frö 758: 36

D:o » verkställda syner 408:25

D:o af Järnkontoret, anslag till kolareskolan

för 1909 1, 5°°: — 2,812: 61

Värdet af fröklängningsanstalten med skogvaktare-

bostad och jord 23,760: 73
Inneliggande ej klängda kottar i)354: 5°

D:o barrträdsfrö 2,719: 19

D:o koks 86: 40

Inventarier 3,758: 89 31,679: 71

Summa kronor 273,474: 17

Skulder.

Till A.-Bol. Järbo Snickerifabrik dubbel debitering 3: 90

Kapitalbehållning 273,470: 27 273,474: 17

En af de mera afsevärda utgiftsposterna för året är den som utgått

i form af bidrag till bäckrensningar och afdikningar.

Då effektiva åtgärder till förekommande af skogarnas försumpning

utan tvifvel äro af största betydelse, torde de medel, som härpå ned-

lagts, få anses såsom väl använda. Önskvärdt vore emellertid att de

mindre skogarna kunde förmås att mera allmänt än nu är fallet begagna

sig af dessa bidrag. Af det bidragsbelopp, cirka 26,000 kronor, som

för året utbetalats, har nämligen ej fullt 7^000 kronor kommit den en-

skilda skogsägarens skogsområden till godo, under det att öfver 19,000

kronor tillgodogjorts af större sågverksbolag, hvilka dock utan skogs-

vårdsstyrelsens mellankomst väl lär hafva vidtagit ifrågavarande skogs-

förbättringsarbeten .

Af den räkenskaperna åtföljande berättelsen angående de enskilda

skogarnas i länet tillstånd och skötsel samt skogsvårdsstyrelsens verk-

samhet under år 1909 äfvensom af styrelsens protokoll hafva vi tagit

del. Vid granskning af räkenskaperna med därtill hörande verifikatio-

ner hafva vi endast funnit ett obetydligt skriffel, hvarigenom sekretera-

ren tillskyndats en förlust af i öre.

Enligt företedd inventariebok uppgick värdet af inventarierna vid

årets slut efter verkställd 10 % afskrifning till 3,758 kronor 89 öre.

Värdehandlingarna, som af oss granskats, äro på betryggande sätt

förvarade i brandfritt kassahvalf.

Till styrelsen ha revisorerna i särskild promemoria uttalat vissa

önskemål angående räkenskapernas förande.
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Då räkenskaperna äro förda med omsorg och försedda med full-

ständiga verifikationer, samt revisionen i öfrigt icke föranledt anmärk-

ning, få vi tillstyrka full ansvarsfrihet för 1909 års förvaltning.

Gäfle den 5 juli 19 10.

J. E. Nilsson.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

E. Ericsson. Agathon 'Westman.
Af landstinget vald revisor. Af hushållningssällskapets förvaltningsutskott

vald revisor.

I den revisionsberättelse angående Gäfleborgs läns Skogsvårdssty-

relses räkenskaper och förvaltning under år 1909, som af herrar J. E.

Nilsson, E. Ericsson och Agathon Westman den 5 nästlidne juli afgif-

vits, förekommer ett utlåtande, hvars innebörd gifvit Styrelsen anledning

till nedanstående förklaring.

Yttrandet i fråga lyder:

»Då effektiva åtgärder till förekommande af skogarnes försump-

ning utan tvifvel äro af största betydelse, torde de medel, som
härpå nedlagts, få anses såsom väl använda. Önskvärdt vore emel-

lertid, att de mindre skogsägarne kunde förmås att mera allmänt

än nu är fallet begagna sig af dessa bidrag. Af det bidragsbelopp,

circa 26,000 kronor, som för året utbetalts, har nämligen ej fullt

7,000 kronor kommit den enskilde skogsägarens skogsområden till

godo, under det att öfver 19,000 kronor tillgodogjorts af större

sågverksbolag, hvilka dock utan Skogs\årdsstyrelsensmellankommst

väl lära hafva vidtagit ifrågavarande skogsförbättringsarbeten.»

Först och främst må erinras att gällande lag och författningar icke

på något sätt binda Skogsvårdsstyrelsen beträffande fördelning af bi-

drag för utförda arbeten i och för skogskultur och att sålunda ej något

förbud för bidrags tilldelande till sågverksbolag eller föreskrift om
någon viss proportion mellan bolag och enskilda skogsägare vid bidragens

utanordnande finnes stadgad.
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Att emellertid bidragen för torrläggning under år 1909 till större

del åtnjutits af sågverksbolag har sin grund uti förhållanden, som varit

fullkomligt oberoende af styrelsens vilja och afsigter. Styrelsen har

nämligen just i främsta rummet velat gynna mindre skogsägare på sätt

som stått den till buds, hvarför ock för deras räkning på styrelsens be-

kostnad undersökningar verkställts och åtgärder för bättre skogsvård an-

visats dem till en beräknad kostnad långt öfverskridande den som se-

dermera genom de mindre skogsägarnes motsvarande arbete för erhål-

ande af bidrag lör skogsvård faktiskt kommit till användning.

Att så blifvit förhållandet har nog sin orsak i det ringa intresse

den mindre skogsägaren hittills haft och i stort sedt ännu har för skogs-

vårdsarbeten, hvilket äfven omnämnes i såväl denna som föregående

årsberättelser; något som dock, dess bättre genom den undervisning och

den rent personliga påverkan, som Styrelsen genom sina tjänste- och

tillsyningsmän utöfvar på den mindre skogsägaren glädjande nog håller

på att ändras.

Undersökningar och utstakningar till bäckrensningar och afdik-

ningar färdiga att utföras 1910 hafva under år 1909 å mindre skogs-

ägares marker verkställts gratis å 51,808,5 meter till en beräknad kost-

nad af 22,754 kr. 34 öre. Enär Styrelsen utgifver ett bidrag uppgå-

ende till hälften af förslaget belöper detta blifvande bidrag sig till 11,377

kr. 17 öre för år 19 10, hvaraf följer en ökning af i rundt tal 4,000 kr.

för så vidt de planerade arbetena blifva utförda.

Med detta har Styrelsen endast velat påvisa hurusom de bidrag,

som under år 1909 beviljats, blifvit fördelade efter fullkomligt opartiska

grunder samt att just de mindre skogsägarne alldeles särskildt varit före-

mål för Styrelsens omhuldande.

Gäfle den i aug. 19 10.

På Skogsvårdsstyrelsens vägnar

Edvard Rettig.

Carl Ahmaii.



Berättelse

angående de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

samt skogsvårdsstyrelsens inom Västernorrlands

läns landstingsområde verksamhet år 1909.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Enligt § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående skogsvårds-

styrelser, åligger det styrelsen att för hvarje år afgifva en kortfattad

redogörelse angående de enskilda skogarnas inom landstingsområdet till-

stånd och skötsel. Enär förändringar härutinnan endast så småningom

äga rum, torde, hvad i föregående berättelser framhållits, fortfarande äga

sin giltighet och anser sig styrelsen därför här kunna inskränka sig till

att lämna en statistisk redogörelse öfver de skogsvårdsarbeten, hvilka

under året blifvit verkställda å enskildes skogar inom länet.

Verkställd hyggesrensning.

Under berättelseåret har hyggesrensning och markberedning utförts

å en areal af 4,003,1 hektar.

Häraf har, enligt lagenligt åhggande, dylikt arbete utförts å 62

hemman med en sammanlagd areal af 347,5 har. Af återstående areal

hafva större skogsägare hyggesrensat 3,295,5 har och mindre skogsägare

360,1 har, till hvilka senare styrelsen redan utbetalt bidrag ur skogsvårds-

kassan.

Kostnaden för verkställandet af denna hyggesrensning är känd hvad

beträffar 3,740,76 hektar och uppgår till 35,108,25 kronor, hvilket mot-

svarar ett pris per hektar af kronor 9,3g. Antages arbetet för rensning

af återstående 262,4 hektar, angående hvilka exakt uppgift ej finnes,

hafva dragit samma kostnad per hektar, uppgår totalkostnaden för under

året verkställd hyggesrensning till kronor 37,570: 8g.

Beträffande det sätt på hvilket hyggesrensningar utföras, märkes

tendens till det bättre, i det att dessa arbeten ej verkställas så minutiöst

och dyrbart som förr varit brukligt. A ej försumpade marker låter man

sig angeläget vara att i regel ej utföra hyggesrensningen annorlunda än

att en del, stundom allt, efter afverkningen kvarliggande affall utbredes
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jämnt öfver marken, sålunda gifvande den uppkommande plantskogen

skydd såväl emot uttorkning som emot åverkan från beteskreatur, hvar-

jämte marken vid affallets förmultning tillföres välbehöflig näring. Af
samma anledning, samt för att gynna uppkomsten af återväxt af gran,

verkställes bränning ä de afverkade skogstrakterna mindre än förr bru-

kades. Den störste skogsägaren inom länet har t. o. m. beslutat låta

med hyggesrensning och röjning anstå, till dess ett antal år förflutit

sedan afverkningen slutförts samt utfärdat generellt förbud för all brän-

ning å sina marker. Hvad röjningen beträffar förefinnes stor olikhet i

det värde man tillmäter efter afverkningen kvarvarande undertryckt gran.

En del skogsförvaltare låta bortröja all sådan gran, andra åter vilja

lämna hvarje margran, i tanke att denna efter friställningen skall utväxa

till afverkningsbart sortiment.

Skogskulturer.

Under året har inom länet skogsodlats en sammanlagd areal af

1,442,16 har. Af denna areal har 208,6 hektar skogsodlats enligt ålig-

gande, enär föregående afverkning bedrifvits så, att skogens återväxt

uppenbarligen äfventyrats. Af återstående areal äro 1,055,46 har skogs-

odlade af större skogsägare, och 178,1 har af mindre skogsägare, och

hafva dessa senare, till bestridande af kostnaderna härför, redan uppburit

bidrag ur skogsvårdskassan.

Den öfvervägande delen häraf eller 1,424,4 hektar har skogsodlats

medelst sådd och endast 17,8 har genom plantering. Enligt insända upp-

gifter eller afsyningsrapporter äger styrelsen kännedom om kostnaden

för sådd af i,ig6,i6 har, hvilken uppgår till kronor 18,187:51. Beräknas

återstående 228,2 hektar hafva dragit samma kostnad per har, som det

arbete, för hvilket fullständiga uppgifter finnas, har under året för verk-

ställandet af skogssådder nedlagts en kostnad af kronor 21,656:15, samt

för plantering ett belopp af kronor 636: 94. Således summa skogs-

odlingskostnad 22,293,09 kronor. Medelkostnaden för sådd har uppgått

till kronor 15: 20 per hektar, med en genomsnittsfröåtgång af 0,35 kg.

samt för plantering till kronor 35: 73 per har.

Den vanliga såddmetoden är rutsådd, men har äfven på en del

trakter strecksådd verkställts. Detta senare har varit förhållandet dels

å hyggen, hvilka särskildt utgjort tillhåll för beteskreatur, dels å momark.

Det anses nämligen, att skada genom tramp mindre lätt uppstår, när

denna metod användes än när rutor uppbackas. Allmänt klagas öfver

den skada, som beteskreaturen förorsaka på plantskogen.

För närvarande verkställes större delen af sådderna under våren

endast ett fåtal sådder har verkställts på hösten, men torde, om sådana
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arbeten skola kunna utföres i större omfattning, höstsådder mera allmänt

komma att tillgripas. Anledningen härtill är, att kälen ej går ur skogs-

marken förr än vårbruket börjats och då tager all tillgänglig arbetskraft

i anspråk. Denna svårighet att erhålla folk ökas än ytterligare däri-

genom, att tiden för vårkulturerna sammanfaller med flottningstiden.

Gallring.

Gallringar företagas ännu endast försöksvis och i obetydhg om-

fattning och har under året verkställts å 37 hektar för en kostnad af

kronor 419:66, motsvarande 11:55 kronor per har.

Torrläggningsarbeten för skogsbörd.

Mindre skogsägare ha under året upptagit 190,656 meter diken

samt upprensat 63,934 meter bäckar. Större skogsägare respektive

451,903 och 184,895 meter. Tillsammans ha sålunda

upptagits 642,559 meter diken samt

rensats 248,829 > bäckar.

Totalkostnaden för dessa arbeten har uppgått till 165,292:40 kronor.

Särskildt hvad norra Ångermanland beträft*ar hafva vidtomfattande

arbeten verkstälhs, afseende torrläggning af ofta djupa sphagnummyrar.

I öfrigt kan tendens märkas till att mera förlägga dikningarna dels till

grundare myrar med näringsrik jordmån, dels ock till afverkade marker

eller till skogar med begjmnande försumpning.

Samtliga enhgt ofvan verkställda skogsvårdsarbeten hafva dragit en

totalkostnad af 225,568: 98 kronor. Enligt den s. k. Norrlandskom-

mitténs utredning uppgår i enskild ägo varande utmark inom länet till

2,238,758 hektar. Fördelas nämnda summa per hektar erhållas 10, os

öre, hvilket visar huru föga intensiv skogsskötseln ännu i det stora

hela är.

Afverkningar.

Exakt uppgift angående verkställd afverkning är styrelsen ej i stånd

att lämna men torde den att döma af flottningsuppgifterna bedrifvits i

något större omfattning än föregående år. Påtagligt är, att den pris-

stegring å smärre sortiment, hvilken inträdde under hösten 1908 och

fortfarit de första månaderna af 1909, haft till följd en ökad efterfrågan
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och drifning af särskildt props och spärrar. Arets senare månader har

dock visat en fortgående prissänkning å dessa sortiment. Vidare har

behofvet af massaved ytterligare ökats därigenom, att flera nyuppförda

trämassefabriker under året kommit i gång. Denna ökade efterfrågan

af småvirke har å ena sidan ökat möjUgheten för en rationellare skogs-

vård därigenom, att smärre undertryckt eller oväxtlig skog med fördel

kan tillgodogöras, men å andra sidan äfven haft till följd, att en hänsyns-

lös afverkning af växtlig ung eller medelålders skog mångenstädes be-

drifvits.

Som i redogörelsen för skogsvårdsstyrelsens verksamhet omnämnes,

ha 69 öfverenskommelser ingåtts under året, innefattande kulturåtgärder

att vidtaga efter afverkning, bedrifven i strid mot gällande skogslag.

Sådan lagstridig afverkning har bedrifvits

i 10 fall af trävarubolag,

i 39 » » trävaruhandlande, samt

i 20 » » hemmansägare.

Dessa afverkningar hafva i 20 fall verkställts på hemman, hvarest

afverkaren varit bosatt, i 18 fall å hemman, hvilka blifvit inköpta i

skogsspekulationssyfte samt slutligen i 39 fall, då afverkningsrätt för-

värfvats. Erfarenheten för året bekräftar således ytterligare hvad sty-

relsen tidigare framhållit, nämligen att stora flertalet olaga afverkningar

bedrifvas å hemman, hvarest afverkningsrätt af ägaren upplåtits till annan.
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Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Undervisning i skogsvård.

Undervisning vid landtmannaskoior m. m.

Under berättelseåret har anordnats undervisning vid samma läro-

anstalter som föregående år, nämligen Hola landtmannaskola, Alsta landt-

mannaskola, Xordviks landtbruksskola och Folkskollärareseminariet i

Härnösand och har därnd dels hållits lektioner å lärorummet, dels före-

tagits exkursioner samt i någon mån handledts praktiska skogsvårds-

arbeten såsom sådder, planteringar, hyggesrensning, kottinsamling m. m.

Med afseende på undervisningen vid seminariet har den förändringen

vidtagits, att sådan undervisning meddelats i samtliga årsklasser i stället

för förut i endast tredje och fjärde klassen. Oaktadt deltagandet i

undervisningen vid denna läroanstalt varit frivilligt, har dock flertalet

eller 76 elever begagnat sig af densamma.

Undervisning vid folkskolor.

På styrelsens föranstaltande ha planteringsdagar anordnats vid 35

folkskolor och ha därvid skogsodlats 26,44 hektar, hvartill åtgått io,i

kg. frö. Framställning om erhållande af dylik undervisning har förelegat

från ett vida större antal skolor, men har ej för året kunnat medhinnas

af det skälet, att läsåret vid flertalet skolor afslutades, innan våren så

långt framskridit, att sådder kunde verkställas. Vidare ha st>Telsens

tillsyningsmän instruerat barnen vid 109 skolor i insamlandet af tallkott,

hvarom vidare här nedan.

Plantörskurser.

För utbildande af skogsplantörer ha under året anordnats tvenne

plantörskurser, hvardera omfattande en tid af 10 dagar. Den ena var

förlagd till Galtströms bruk i Xjurunda socken och den andra till Bureå-

borgs by i Anundsjö socken. Kursdeltagarna erhöllo fri resa från och

till sina hemorter samt fritt vivre under utbildningstiden. Ansökan om
deltagande ingick från 249 personer, men kunde af utr>'mmesskäl ej fler

än 64 antagas. Kostnaden för dessa kurser uppgick till 1,485: 72

SkogsvårdsJortHingens tidskri/t iqio. Bilaga i. '9
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kronor. Bostäder upplätos kostnadsfritt af skogsägarna, respektive Sunds

och Mo & Domsjö Aktiebolag, hvilka äfven i öfrigt visade stort till-

mötesgående vid anordningarna för dessa kurser.

Föreläsningar vid s. k. landtmannaveckor.

Genom skogsvårdsstyrelsens försorg har föreläsningar i skogsvård

blifvit hållna vid 15 af de af hushållningssällskapet anordnade landt-

mannaveckorna och landtmannadagarna.

Spridande af folkskrifter.

Skogsvårdsföreningens folkskrifter hafva utdelats till eleverna vid

ofvannämnda läroanstalter och kurser samt äfven utdelats till alla folk-

och församlingsbibliotek inom länet.

Anskaffning af skogsfrö.

Vid verkställande af skogskulturer i Norrland har erfarenheten visat,

att den allra största vikt ligger på att endast frö härstammande från

orten användes. Då tillgången på tallkott under året varit god, har

därför omfattande åtgärder vidtagits för att fylla behofvet af tallfrö för

de närmaste åren. Genom tillmötesgående från skolråd och folkskole-

inspektörer, ha skolbarnen under vårvintern erhållit en dags ledighet

från skolarbetet, för att af tillsyningsman instrueras i kottinsamling och

har sådan undervisning lämnats i icke mindre än 109 skolor. Vidare

har organisationen med kottuppköpare ytterligare utvecklats under

året, så att ett flertal dylika uppköpare anställts inom hvarje socken.

Sedan skolbarnen sålunda anvisats, huru kotten skall insamlas samt er-

hållit upplysning, hvarest densamma kan afyttras äfven i minsta partier

allt efter som den inplockas, har kottinsamlingen tagit sådan omfattning,

att ej mindre än 2,090 hektoliter tallkott erhållits. Häraf har under

året utklängts 1,114 hektoliter vid klängningsstugan i Sollefteå samt

295 hektoliter vid skogsvårdsstyrelsens i Jämtlands län fröklängnings-

anstalt i Brunflo. Ur den klängda kotten har erhållits 744 kg. frö, mot-

svarande ett utbyte i genomsnitt af 0,53 kg. per hektoliter. Enligt

analysbevis från Skogsvårdsföreningens frökontroUanstalt och Västernorr-

lands läns frökontroUanstalt har groningsprocenten varierat emellan

67,6—85,5 procent, ett resultat, hvilket torde kunna betecknas som syn-

nerligen godt för norrländskt frö.

Under året har till skogsägare inom länet försålts 466,72 kg. tallfrö

och 46,4 kg. granfrö, samt kostnadsfritt utlämnats 70,72 kg. tall- och

6,83 kg. granfrö. Vid årsskiftet kvarliggande frö och oklängd kött re-

presenterar en tillgång af c:a 700 kg. tallfrö.
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1

Sakkunnigt biträde för skogens skötsel och vård.

Skogssådder.

Under ledning af tillsyningsman eller plantor har under året verk-

ställts skogskulturarbete å utmarken till i6o hemman, hvarvid fullständigt

skogsodlats 174,3 har och hjälpkultiverats 133,3 hektar och har härtill

åtgått 93,15 kg. tall- och 8,^ kg. granfrö.

Anvisning om huru hyggesrensning bör utföras.

Efter ansökan har direkt biträde härför lämnats iio skogsägare,

hvarjämte dylik anvisning i regel lämnats af tillsyningsmännen vid

kontrollbesök å afverkningstrakter samt vid efterbesiktningar å hyggen.

Biträde för tiliämnad afverkning.

Allmän anvisning huru tiliämnad afverkning må bedrifvas, för att

anses tillåten, har efter ansökan lämnats S9 skogsägare.

Utstävipling för afverkning har verkställts å 289 skogar och har

under dessa förrättningar utstämplats tillsammans 857,556 träd.

Utmärkning af fröträd har, efter ansökan ägt rum å skogen till 32

hemman, och har härunder utmärkts 25,082 fröträd.

Styrelsen har under året liksom förut haft erfarenhet af, huru otill-

räcklig nu gällande skogslags verkan är som skydd för öfverdrifven af-

verkning af ung eller växtlig skog. Särskildt har detta missförhållande

varit i ögonen fallande, då styrelsen, på grund af bestämmelserna i § 4

af Förordning angående skogsvårdsstj-relser, varit nödgad lämna biträde

för tiliämnad afverkning, där skogen med hänsyn till ålder och växt-

kraft varit af sådan beskaffenhet, att afverkningen ur skogsvårdssynpunkt

varit att beklaga, eller där afverkning af en eller annan anledning på-

yrkats i för stor omfattning i förhållande till hemmanets skogstillgång

och utan tanke på skogens framtida afkastning eller hemmanets årliga

virkesbehof. I allmänhet kan sägas, att biträde oftare påkallas for att

undgå risken af olaglig afverkning än af intresse för en god skogsvård,

och har sålunda handläggningen af dessa förrättningar kraft synnerligen

stor urskillning hos förrättningsmannen, samt noggrann kontroll under

afverkningens bedrifvande.

Pian och kostnadsförslag för torrläggning af försumpad skogsmark

och grundare myrar.

Under berättelseåret ha 369 dylika planer upprättats, represen-

terande 256,299 längdmeter stakade diken och 95,595 meter bäckrensning



292 SKOGSVARDSSTVRELSERNAS BERÄTTELSER I909.

samt slutande på en beräknad kostnadssumma af tillsammans 58,703: 28

kronor. Fördelningen af alla nämnda arbeten på länets socknar framgår

af bilaga D
Biträde har i likhet med föregående år lämnats kostnadsfritt under

en tid af 4 dagar, men har rekvirent haft att erlägga kr. 4: 50 för hvarje

öfverskjutande förrättningsdag.

Bidrag ur skogsvårdskassan.

Till bestridande af kostnaden för verkställda skogsvårdsarbeten

hafva mindre skogsägare inom länet beviljats 75 procent af styrkta,

skäliga kostnaden för arbeten, hvilka till afsyning anmälts före den i

november 1909 och vid afsyning befunnits utförda i enlighet med af

tillsyningsman upprättad plan. Sålunda har under året till sådana skogs-

ägare utbetalts ett sammanlagdt belopp af 45,865: 96 kronor. Som af

närslutna bilaga A närmare framgår, utgöres dessa arbeten af:

190,656 meter upptagna diken,

63,934 » upprensade bäckar,

178,1 hektar skogsodlad mark,

360,1 » verkställd hyggesrensning samt

37,0 » gallrade bestånd.

Bidrag till gallring har ej utbetalats i de fall gallringsvirket kunnat

såsom gagnvirke användas.

År 1908 verkställde större skogsägare inom länet skogsvårdsarbeten

för en sammanlagd kostnad al 226,201: 41 kronor och återfinnes när-

mare redogörelse öfver dessa arbeten i föregående årsberättelse. Sedan

de insända redogörelserna granskats dels på papperet och dels på

marken, har för godkända arbeten såsom bidrag utbetalats ett belopp

af 66,144: 81 kronor, utgörande c:a 30 procent af nedlagda arbets-

kostnaden.

Afverkningar i strid mot gällande skogslag.

Verkställda syneförrättningar.

Under året har styrelsen hos Konungens Befallningshafvande på-

kallat s. k. laga syn å 32 afverkningar. Det verkställda antalet syner ut-

gör äfven 32 stycken, af hvilka dock två begärts under föregående år,

men då ej af förrättningsmannen medhunnits. Sålunda återstå tvenne

dylika undersökningar att verkställas år 19 10. I samtliga fall har vid

syneförrättningen utrönts, att skogens återväxt uppenbarligen äfventyrats

genom det sätt, på hvilket afverkningen bedrifvits.



VÄSTERNORRLAXDS LÄNS LANDSTINGSOMRÅDE. 293

Lagenligt ingångna öfverenskommelser.

Från 1908 balanserade ett mål, med afseende på hvilket dylik

öfverenskommelse ej träffats och enligt ofvan ha under året verkställts

32 syner, hvadan styrelsen haft att behandla 33 ärenden af detta slag.

Som emellertid ett flertal syner verkställts under december månad, hafva

i 1 1 fall ingåendet af öfverenskommelse ej medhunnits under året. I 20

fall har det lyckats att med vederbörande träffa aftal angående verk-

ställandet af de åtgärder, hvilka enligt syneprotokollet ansetts erforder-

liga för afverkningstraktens återförsättande i skogbärande skick. I 2 fall

har öfverenskommelse ej kunnat träffas, utan har styrelsen hänskjutit

saken till domstols afgörande.

Meddelade afverkningsförbud.

På skogsvårdsstyrelsens begäran har Konungens Befallningshafvande

under året utfärdat förbud för afverkning å 15 hemman för att bereda

styrelsen tillfälle att med vederbörande träffa lagenlig öfverenskommelse

eller erhålla säkerhet för fullgörandet af de åtgärder, hvilka för skogs-

markens återförsättande i skogbärande skick befunnits erforderliga. EnUgt

domstols utslag har vidare afverkning förbjudits å ett hemman till dess

erforderhga skogskulturarbeten blifvit fullbordade. Under året har sålunda

utfärdats sammanlagdt 16 afverkningsförbud.

Förda rättegångar.

Under föregående år har styrelsen fullföljt ett mål i Svea Hofrätt,

och har detta mål af Hofrätten återförvisats till förnyad handläggning

vid häradsrätten, hvilken i utslag bifallit skogsvårdsstyrelsens talan. I

öfrigt har st}'relsen fört 9 rättegångar vid underdomstolarna, hvaraf tre

påbörjats under år 1908 samt sex tillkommit under året. Fyra stycken

af dessa hafva föranledts utaf, att vederbörande eftersatt fullgörandet af

arbeten, hvilka ålegat dem enligt med styrelsen ingången öfverenskom-

melse samt två, emedan de vägrat ingå dylik öfverenskommelse. Utslag

har fallit i t^-enne mål och har i bägge styrelsens yrkanden bifallits.

Sju mål voro sålunda vid årsskiftet ej slutbehandlade.

Kuiturförbindelser med borgen.

för att skogskulturer komma att verkställas enligt styrelsens bestäm-

melser, hafva efter anmodan lämnats af 49 afverkare, utan att laga syn

först blifvit hållen. Under året har styrelsen emellertid funnit skäl, att

vid behandling af ärenden, rörande afverkningar bedrifna i strid mot gäl-
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lande skogslag, endast undantagsvis förfara på annat sätt än i § 2 af

lagen angående vård af enskildes skogar stadgas.

I 68 fall har styrelsen inskränkt sig till att anmana vederbörande

dels att vid afverkningens fortsatta bedrifvande kvarlämna erforderligt

antal fröträd, dels att inom viss angifven tid hafva vidtagit nödiga kultur-

åtgärder, allt vid risk, att eljest laga syn komme att påkallas.

Tillsyningsmännen hafva under året besiktigat inalles 408 pågående

afverkningar eller afverkningstrakter.

Sockenkartor.

Under året har upprättats sammandragskarta i skalan i : 40,000 af

Fjällsjö socken jämte fastighetsregister till densamma.

Administrationen.

Styrelsens sammansättning har under året varit oförändrad. Sex

sammanträden hafva hållits, samtliga bevistade af styrelsens ordinarie

ledamöter.

Tjänstepersonalen.

Länsjägmästaren har under året haft 164 rese- och förrättningsdagar

och hafva dessa hufvudsakligen användts till besiktning af afverknings-

trakter, kontroll af tillsyningsmännens arbeten, ledning af plantörskurs,

bestridandet af undervisningen vid Nordviks landtbruksskola, m. m.

Ett nytt skogsvårdsdistrikt har under året tillkommit, i det att förut-

varande Torps distrikt uppdelats i tvenne, Sundsvalls distrikt och Torps

distrikt, af hvilka det förstnämnda omfattar Stöde, Tuna, Attmar, Njurunda,

Selånger, Skön och Alnö socknar, det senare Torp, Borgsjö och Hafverö

socknar. Som en följd häraf har de ordinarie tillsyningsmännens antal

ökats från förutvarande åtta till nio stycken.

Under längre eller kortare tid ha dessutom varit anställda 10 extra

tillsyningsmän, hvarjämte under kulturerna 15 plantörer varit i arbete.

Den ordinarie personalen har haft 2,061 och den extra 947 förrättnings-

dagar. Förrättningar, hvilka härunder blifvit verkställda, framgår zi bilaga C.

Som af ofvanstående framgår, har i stor utsträckning tillfällig arbets-

kraft måst anlitas, för att biträde skulle kunna lämnas i alla de fall, an-

sökning härom ingått.

Diariet för år 1909 upptager 1,749 nummer, omfattande 1,965 in-

komna och 1,332 afsända skrifvelser, samt dessutom 1,053 inkomna an-

sökningar om biträde, hvilka införts i särskildt diarium.
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Finanserna.

Af skogsvårdsstyrelsens räkenskaper framgår följande tablå, utvisande

skogsvårdskassans inkomster och utgifter samt tillgångar vid årets början

och slut.

Behållning från år 1908:

A depositionsräkning 105,169: —
» upp- och afskrifningsräkning 11,508: —
» sparkasseräkning 68: 49
Kontant i kassan 174:46 116,919:95

Inkomster under året:

Statsanslag, bidrag till bestridande af kostnaderna

för uppehållande af styrelsens verksamhet ... 1,000: —
Influtna skogsvårdsafgifter 166,839:06
Återburna af styrelsen förskjutna synekostnader ... 1,622: 19

Försåldt skogsfrö 7,662: 68

Försålda inventarier 14: 85

Hyresersättning 45: —
Ersättning för lämnat biträde, m. m. 179: 10

Upplupna räntor 5>^i5- ^^5 182,578: 03

Summa Kronor 299,497: 98

Utgifter under året:

Aflöningar 16,960: —
Resekostnader 24,704: 63
Inköp af kottar och frö samt fröklängning 21,398: 33
Bidrag till skogsvårdsarbeten 112,010: 77
Synekostnader m. m. 3,326: 79
Inköp af inventarier 2,550: 29

Reparation af klängstugan 695: 29

Annonser 293: 35
Telefonkostnader 911: 90
Kostnader för undervisning vid skolor, plantors-

kurser, m. m 2,617: 90
Diverse omkostnader såsom hyra, arrende, brand-

försäkring, lotsningar, blanketter, skrifmate-

rialier, m. m. 3.^95- ^7 189,364: 52

Återburna skogsvårdsafgifter ^ 16,406: 50

Behållning till år 1910:

Å depositionsräkning 81,169: —
» kapitalräkning 12,500: —
Kontant i kassan 57^ 9^ 93,726: 96

Summa Kronor 299,497: 98

' På grund af felaktig utanordning från Kungl. Statskontoret.
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Styreisens tillgångar den 31 december 1909:

Skogsvårdskassans behållning enligt förestående tablå, sålunda placerad:

/ Bankaktiebolaget Norra Sverige;

Å depositionsbevis N:o 3604 37,994: —
» d:o » 3762 43.175: — 81,169: —
Å kapitalräkning 12,500: —
Kontant i kassan 57: 96 93,726: 96

Förskjutna synekostnader 4>i5i: 5°

Inneliggande tallkott och skogsfrö i3>73S: 65

Fröklängningsstugan i Rösta 2>>'^9S'- ^9

Inventarier 3>4ii: ^3 24,493: 57

Summa tillgångar Kronor 118,220: 53

Sollefteå den 30 mars 19 10.

A Skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Harald Wedholm.

/
/ Albert Göthe.
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Sammandrag öfver skogsvårdsarbeten, utförda inom \ästernorrlands län

af mindre skogsägare och hvartill bidrag lämnats ur länets

skogsvårdskassa år 1909.

skogskultiirarbeten Torrläggningsarbeten

Socken Gäll

ring

Mark-
rens- Sådd
ning

har har

kr.

Bäck-

Dikning rens-

Summa Bidrag ur

skogsvårds-

ksissan

kr.

31125

12,5

10,0

lO.o

36 -

349 75

'35,48
98I84

57 ——
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Bil. E.

TABLÅ
utvisande antal ingångna öfverenskommelser, lämnade kulturförbindelser

samt afsända anmaningsskrifvelser, fördelade å länets socknar.

Socken

Njurunda
Attmar

Timrå
Sättna

Stöde

Hafverö

Holm
Indalsliden

Indal

Ljustorp

Hässjö

Bodum
Fjällsjö

Junsele

Edsele

Långsele

Resele

Ed
Multrå

Sånga
Boteå

Styrnäs

Dal
Ytterlännäs

Gudmundrå
Bjärtrå

Högsjö
I Hemsö
Stigsjö

I

Viksjö

I

Häggdånger...

I
Säbrä

i

Nora
I
Skog
Nordingrå . .

.

Lllånger

Vibyggerå . .

.

Nätra

Sidensjö

1
Skorped

i
Anundsjö

i Mo
Björna „

j
Trehörningsjö

Gideå
Grundsunda .

.

Arnäs
Själevad

,
Öfverenskommelse,

1 ingången
1 efter

verkställd

syn

Kulturförbindelse

med borgen,

lämnad utan

att syn

hållits

Summa

Anmaningsskrif-

velse (i lindrigare

fall) angående vissa

i åtgärders vid-

tagande

6S
i'

_i37
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Undertecknade, F. Hagelbäck, utsedd af Kungl. ]\Iaj:t, V. Smitt, af

Västernorrlands läns landsting och J. Modin af Västernorrlands läns

hushållningssällskaps förvaltningsutskott, med uppdrag att granska skogs-

vårdsstyrelsens inom Västernorrlands läns landstingsområde förvaltning

och räkenskaper för år igog, fa efter verkställd revision härmed afgifva

följande

Revisionsberättelse.

Tillgångar den i januari igog:

Å deposition med Bankaktiebolaget Norra Sverige 105,169: —
Å sparkasseräkning 68: 49
Kontant 11,682:46 116,919:95
Utestående fordringar, förskjutna syne- och rätte-

gångskostnader 2,500: 30
Inventarier i>37S- 69
Fröklängningsstugan 2,500: — 6,375:99

Summa kronor 123,295: 94

Inkomster.

Kassabehållning vid årets början 116,919:95
Statsanslag, bidrag till bestridande af kostnaderna

för uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verk-

samhet 1,000: —
Influtna skogsvårdsafgifter 166,839: 06 167,839: 06

Återburna, af styrelsen förskjutna synekostnader ... 1,622: 19

Försåldt skogsfrö 7,662: 68

Försålda inventarier 14: 85
Hyresersättning 45: —
Ersättning för lämnadt biträde m. m. 179: 10

Upplupna räntor S>^'^S- ^5 182,578:03

Summa kronor 299,497: 98

Utgifter.

Aflöningar 16,960: —
Resekostnader 24,704:63
Inköp af kottar och frö samt fröklängning 21,398:33
Bidrag till skogsvårdsarbeten 112,010:77
Synekostnader m. m. 3>326: 79
Inköp af inventarier 2,550: 29
Reparation af klängstugan 695: 29

Transport kr. 181,646: 10
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Transport kr. 181,646: 10

Annonser 293: 35

Telefonkostnader 911: 90

Kostnader för undervisning vid skolor, plantors-

kurser m. m 2,617:90

Diverse omkostnader, såsom hyra, arrende, brand-

försäkring, lotsningar, blanketter, skrifmaterialier

m. m. 3>^95'- ^7 189,364: 52

Återburna skogsvårdsafgifter 16,406:50

Kassabehållning vid årets slut 93>726: 96

Summa kronor 299,497: 98

Tillgångar den 31 deceinber igog:

Å depositionsräkning med Bankaktiebolaget Norra

Sverige 81,169: —
Å kapitalräkning 12,500: —
Kontant i kassan 57-96 93,726:96
Förskjutna synekostnader 4» 151: 5°

Inneliggande tallkott och skogsfrö i3>735- 65

Fröklängningsstugan i Rösta 3,195:29
Inventarier ZA^^'- 13 24.493: 57

Summa kronor 118,220:53

Undertecknade, Hagelbäck och Smitt, hafva besökt styrelsens frö-

klängningsstuga i Rösta, där allt befanns vara i godt skick. Dock anse

vi oss ej kunna underlåta att påpeka, dels det ogynnsamma läget för

stugan, fjärrbelägen som den är, från närmaste järnvägsstation, dels dess

otillräcklighet med hänsyn till skogsodlingens utveckling och den i sam-

manhang härmed ökade efterfrågan på skogsfrö, hvarför revisorerna

anse, att styrelsen bör taga under ompröfning, huruvida ej lämpligare

och tidsenligare anordningar böra vidtagas för att undanröja sagda

olägenheter. Sättet för fröets förvarande föreföll revisorerna tilltalande.

Revisorerna hafva tagit del af skogsvårdsstyrelsens berättelser för

år 1909 rörande dels de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel samt

dels styrelsens verksamhet äfvensom de vid styrelsens sammanträden

förda protokollen för samma är och funnit, att bestämmelserna i det

för skogsvårdsstyrelsen fastställda reglementet blifvit iakttagna.

Räkenskaperna jämte tillhörande verifikationer hafva granskats och

befunnits utan anmärkning, hvarför vi härmed få tillstyrka full ansvars-

frihet för skogsvårdsstyrelsens förvaltning under år 1909.

Härnösand den 14 juni 19 10.

Fr. Hagelbäck. Vilhelm Smitt. J. Modin.



Skogsvårdsstyrelsens inom Jämtlands läns landstings-

område berättelse för år 1909.

Ordförande-

Ledamöter:

Suppleanter:

Länsjägmästare:

Sekreterare:

Länsskogvaktare

:

Direktören J. F. Broman, Östersund.

Landstingsmannen Olof Persson, Backen, Täng.

Lasarettssysslomannen Anders Mattsson, Östersund.

förre Landstingsmannen Erik Svensson, Mälgåsen.

Landstingsfullmäktigen A. J. Hansson, Bringåsen.

O. Hj. Humble, Östersund.

Auditören C. J. von Essen, Ange, Brunflo.

i Xorra Jämtlands distrikt: Per Jacobsson, Strömsund.

i Västra » » A. G. Eriksson, Mattmar.

3 Axel Grafström, Brunflo.

>
J. E. Damgren, Brunflo.

i> E. P. Lidgren, Bispgården.

»
J. O. Berggren, Svensta-

vik (under året aflidenj.

» A. E. Eriksson, Sveg.

Styrelsens

ledamöter och

tjäustemän.

Västra »

Mellersta »

Östra »

Södra »

Härjeådalens

Styrelsens expedition i Östersund (Storgatan 25) har hållits öppen

hvarje helgfri lördag och i allmänhet äfven om onsdagarna. Styrelsen

har under året haft 9 sammanträden, hvarjämte såsom tillförene den

andra och den fjärde lördagen i hvarje månad inför ordföranden före-

dragits sådana ärenden, som under mellantiden inkommit.

För att kontrollera huru skogsvårdslagen af st}^relsens tjänste- och

tillsyningsmän tillämpades, har styrelsen under året företagit besiktnings-

resor genom Sunne, Hackas, Bergs, Rätans, Klöfsjö, Myssjö, Ovikens

och Hallens socknar, äfvensom till en afverkningstrakt inom Kyrkas

socken. Styrelsen har därvid trott sig finna, att i vissa fall afverkare

lämnats större friheter än som med en strängare tillämpning af lagen

varit önskligt. Denna styrelsens mening har ock delgifvits vederbörande

för framtida efterrättelse.

Skogs-.H'irdsfdreningens tidskrift iqio. Bilaga
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Tjänstemännens rese- och förrättningsdagar hafva uppgått för läns-

jägmästaren till 137 dagar samt för länsskogvaktarna: i norra Jämtlands

distrikt till 286 dagar, däri inbegripet 79 dagar, som kronojägaren A.

Jönsson biträdt med länsskogvaktaregöromålen inom Hammerdals socken,

i västra Jämtlands distrikt till 225 dagar, i mellersta Jämtlands distrikt

till 269 dagar, i östra Jämtlands distrikt till 127 dagar, förutom 13

dagar, hvarunder e. kronojägaren A. Henriksson biträdt vid stämplingar,

i södra Jämtlands distrikt till 183 dagar, i Herjeådalens distrikt till 252

dagar, däri inbegripet 98 dagar, som skogvaktaren Anders Johansson

vikarierat i distriktet.

Utstämpim- I likhet med föregående år har till skogsägare, hvilkas skogsareal
*'^''

ej öfverskridit 1500 har, biträde af styrelsens tjänstemän lämnats kost-

nadsfritt under högst tre dagar, resedagar oberäknade.

Det har härigenom äfven lyckats styrelsen att öfvertyga ett afse-

värdt antal skogsägare om fördelen af att afverkningarna utföras enligt

fackmässig utsyning. Hvad detta betyder för länets skogsvård, torde

lätt inses, då man betänker att vi för återväxtens betryggande i första

hand hafva att lita till den naturliga föryngringen och först, då sådan

ej kan erhållas, bör använda den med härvarande klimatiska förhållan-

den alltid osäkrare kultursådden. De under året inkomna ansöknin-

garna för erhållande af råd och anvisningar angående tillärnade afverk-

ningar samt biträde med utstämpling af skog hafva uppgått till 165.

Anmälningar och rapporter om bedrifna afverkningar hafva ingått

till ett antal af 47. Sedan uti 30 af dessa fall utrönts och medgifvits,

att afverkning skett på ett för återväxten äfventyrligt sätt, hafva i 27

af fallen godvilliga öfverenskommelser träffats angående åtgärders vid-

tagande för markens återställande i skogbärande skick, men i öfriga

trenne fall har rättegång ej kunnat undgås. I 7 af de anmälda fallen

har det mot vederbörandes bestridande ännu ej blifvit afgjordt, om
återväxten äfventyrats.

Sådan syn, som föreskrifves i § 2 af lagen angående vård af en-

skildas skogar, har under året hållits med anledning af följande afverk-

ningar:

1) Emil Höglunds afverkning å hans hemman ^24 mantal Yxskaft-

kälen N:r 2 Litt. Ga i Gåxsjö socken;

2) Vifsta Varfs Aktiebolags afverkning å Per Anderssons hemman

^Vi92 mantal Raftkälen N:r i Litt Cc i samma socken;

3) O. Hemmingssons i Slätten m. fl:s afverkning å Per Hemmings-

sons hemman 39/^^3 mantal Raftsjöhöjden N:r i Litt. Eb i samma socken.

4) Sven Jonssons i Ope afverkning å E. Taflin tillhöriga V48 mantal

Kakuåsen N:r i Litt. M i samma socken;
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5) Jon Jonssons i Valla afverkningar å J. P. Eriksson m. fl. till-

höriga \^ mantal Valla N:r i Litt. K i Håsjö socken;

6) V. Ellingssons m. fl. afverkning å deras ägande ?"'
;.^ mantal

Skogen N:r i i Ragunda socken;

7) J. E. Viklanders afverkning å Tunadals Aktiebolag tillhöriga ^/i2

mantal Vesterede N:r 3 Litt. P i Håsjö socken;

8) E. A. Nilssons afverkning å Per Jacobssons stärbhus tillhöriga

5/40 mantal Bringåsen N:r 2 Litt. Da i Kyrkas socken;

9) Eric Ericssons i Månsåsen afverkning å Olof Viks hemman ^'j^2

mantal Rise X:r i i Sunne socken;

16) A. P. Näslunds och Nils Jonssons afverkningar å deras hemman
af N:r i Rise i Sunne socken;

ii) Jonas Larssons i Häggesta afverkning å Nils Olofssons f. d.

hemman 9^'io2 mantal Häggesta N:r i i Häggenås socken; och

12) Olof Olssons i Nyhem afverkning å Hemming Olssons skogs-

skifte af hemmanet Kännåsen N:r 2 Litt. Db i As socken.

Afverkningsförbud har under året måst utverkas i anledning af ^f-<-'erknings-

Höglunds och Viklanders ofvan omförmälda skogsafverkningar, äfvensom

å Jöns Perssons skogsskifte Litt. Fb^ii under ^

/ö mantal Tullingsås N:r 6

i Ströms socken, hvarest laga syn hållits under år igoS.

Till återväxtens betryggande efter afverkningar, som bedrifvits un-

der 1908, ha förutom de öfverenskommelser, som ingingos nämnda år,

ytterligare 2'^ skogsodlingsförbindelser aflämnats.

För första gången kunde till kulturerna användas frö af jämtländsk Skogsodling.

härstamning, utklängdt vid den nya fröklängningsanstalten i Brunflo.

Angående kulturernas omfattning hänvisas till länsjägmästarens därom

afgifna rapport.

Å de 1908 utlagda och röjda försöks- eller mönsterkulturfälten hafva

under året utförts sådd och plantering.

För 1909 hafva försöksfälten begränsats till ett antal af tre, näm-

ligen å

i) '/V mantal Sikäskälen N:r i Litt. D i Hammerdals socken, S har,

ägare Abraliam Jonsson;

2) ^'4 mantal Häggen N:r 3 Litt. Cc i Ovikens socken, 8 har, ägare

Måns Jönsson;

3) ^
^ mantal Törsta N:r i Litt. O i Ås socken, 1,53 har, ägare

Erik Johansson, Östersund.

För länets skogsvård anser styrelsen det vara af den allra sX.Q)XsX.-a, Skogsdikning

betydelse att minska den försumpning, hvaraf en stor del af skogsmar-

ken lider. Det är naturligen härvid icke fråga om torrläggning af skog-

lösa myrar, utan blott om bäckrensningar och dikningar för att dels
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skydda den produktiva skogsmarken från en kringgripande försumpning,

dels ock för skogsbörd återvinna de stora områden vattendränkt mark,

som, glest beväxta med lavbehängd och oväxtlig gran, nu förete en

tröstlös bild af bortdöende rester från fordom lifskraftiga bestånd.

Intresset för skogsdikningen är inom länet synnerligen stort och

alljämt stadt i stigande. De bidrag, styrelsen för detta ändamål bevil-

jat, uppgå sålunda:

för år 1906 till kronor 11,774: 54

» » 1907 » » 60,802: 89

» » 1908 » » 93,183: 68

» » 1909 » » 118,142:28

Af årets anslagssumma beviljades 104,411 kronor såsom bidrag

med intill 50 % af beräknade kostnaden för utförande af 285 st. under

år 1908 af styrelsens jägmästare uppgjorda dikningsförslag samt 13,589

kronor 87 öre i premier till 14 olika skogsägare för utan anslag utförda

bäckrensningar och skogsdikningar, motsvarande omkring 10 °o af den

för arbetena uppgifna kostnaden.

Att så stora anslag kunnat beviljas har emellertid berott på ett

misstag, som begåtts i Kungl. Statskontoret vid fördelning af de in-

flutna skogsvårdsafgifterna mellan rikets samtliga skogsvårdsstyrelser och

hvarigenom denna styrelse fått till sig utanordnadt 57,277 kronor 97 öre

mera än som vederbort. För rättande af detta feltag har styrelsen på

begäran återburit 14,275 kronor och återstoden har ansetts motsvara

hvad som styrelsen skolat erhålla i afgifter under januari månad 19 10.

Denna omständighet hade till följd, att styrelsen redan i fjol måste

till ett kommande år uppskjuta flera ansökningar om bidrag, som in-

kommit efter den kungjorda ansökningstidens utgång och för innevarande

år måste denna utväg anlitas i afsevärd utsträckning, då, såsom af den

uppgjorda staten framgår, allenast 25,000 kronor finnes för ifrågavarande

ändamål disponibla, medan kostnadsförslagen till enbart de genom sty-

relsens försorg under år 1909 uppgjorda dikningsplanerna uppgå till

241,539 kr. 15 öre.

Af öfriga anslag må nämnas ett å 200 kr. till Bergvik och Ala

Nya aktiebolag för uppförande af ett brandtorn i Remmens by af Alf-

ros socken.

Verksamhet Föredrag i skogshushållning ha under aug.— sept. hållits af redak-

uppiysnfiig. tören C. A. Gustafsson i Sveg, Älfros, Ytterhogdal, Öfverhogdal, Rätan,

Vemdalen, Klöfsjö, Svensta, Oviken, Marby, Heljesund, Dvärsätt, As

och Brunflo.

Till folkhögskolan har lämnats ett anslag å 350 kr. för bestridande
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af kostnaderna för undervisning i skogsvård vid skolan och landtmanna-

skolan har fortfarande åtnjutit ett bidrag å 200 kr. för anordnande af

studieresor med eleverna till välskötta skogar. Därjämte har inköpts

100 exemplar af Grenanders handledning i vården af öfre Norrlands

skogar samt Skogsvärdsföreningens Folkskrifter liksom tillförene afgifts-

fritt spridts bland länets skogsägare.

För att bibringa skogsvårdskoramittéernas ledamöter äfvensom folk-

skollärarna sådana kunskaper, att de kunna leda skogsodlingar äfvensom

i öfrigt tillhandagå styrelsens tjänstemän, hafva kurser å tre dagar varit

anordnade dels under våren i Hjärpen och Hammerdal med resp. iS

och 8 deltagare, dels ock på hösten i Bräcke och Svensta med resp. 18

och 12 deltagare.

Vid kurserna, som stått under länsjägmästarens ledning, hafva före-

kommit både föreläsningar och praktiska öfningar.

Föreläsningarna hafva omfattat grunddragen för den rationella

skogsvården, särskildt lämpliga afverkningsmetoder med förj^ngring, grun-

dad på själfsådd, olika skogsodlingsmetoder medelst sådd och plantering,

insamling och hemklängning af barrträdsfrö, behofvet af dikning i för-

sumpad skogsmark m. m. Under praktiska öfningar hafva förekommit

utmärkning af fröträd och anvisning, huru olika afverkningar böra be-

drifvas, handläggning af olika sådd- och planteringsmetoder m. m.

Kostnaderna för dessa kurser hafva uppgått till kr. 841: 60.

För att ytterligare väcka intresset hos kommittéerna för skogarnas Skogsz^ards-

skötsel, har styrelsen under året prenumererat på 1 50 exemplar af Tid-
'^'""'^

skriften Skogvaktaren, som gratis fördelats bland kommittéernas leda-

möter. Prenumerationen har icke upprepats för 1910, enär styrelsen

förutsatt att de ledamöter, hos hvilka intresset för skogsvården verkligen

blifvit väckt, hädanefter själfva skulle hålla sig med tidskriften.

Kommittéerna hafva under året äfven anlitats för insändande af

statistiska uppgifter till den beskrifning om länets skogsvårdsförhållanden,

som styrelsen ärnar utarbeta till skogsutställningen i Stockholm 191 2.

Under året hafva på framställning af kommittéerna i Brunflo, Hägge-

nås och Rätan dessa socknar blifvit uppdelade i särskilda bevaknings-

distrikt mellan kommittéernas ordförande och ledamöter.

Sockenkartor hafva under året förfärdigats öfver Kyrkas, Sunne, Sockenkartor.

Näs, Hackas, Bergs, Asarne, Klöfsjö, Vemdalens, Ovikens och Rödöns

socknar.

Af såväl dessa som de under 1908 upprättade kartorna öfver Brunflo,

Lockne, Marieby, Frösö, As och Xorderö socknar kunna kopior på re-

kvisition hos styrelsen erhållas.

Kartorna äro i skalan ^ ,0000-
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Skydds- På framställningg af e. jägmästaren G. E. Gran har styrelsen beviljat

skogarna.
^^^ anslag af 500 kr. till anordnande af planteringsförsök inom västra

skyddsskogsområdet.

Därjämte har styrelsen tillgodosett innehafvare af till skyddsskog

hänförd mark såväl med anslag som med kostnadsfritt biträde i samma

utsträckning som öfriga skogsägare inom länet. För att emellertid få

den allmänna skogsvården än bättre ordnad inom skyddsskogsområdet

ingick skogsvårdsstyrelsen den i juli igog till Kungl. Domänstyrelsen

med en framställning af följande lydelse:

»Då till skogsvårdsstyrelsens kännedom kommit, att instruktion för

skyddsskogsassistenterna nu skall af Kungl. Styrelsen utfärdas, tillåter

sig skogsvårdsstyrelsen att i anledning däraf andraga följande:

Uti de författningsförslag, som afgifvits af 1896 års skogslagskom-

mitté, stadgades ej något undantag för lagens angående vård af enskil-

des skogar tillämpning å skyddsskogar. Denna inskränkning tillkom

först i det lagförslag, som utarbetades inom kungl. jordbruksdeparte-

mentet, och i departementschefens anförande till statsrådsprotokollet för

den I november igoi motiveras detta blott därmed, att bestämmelserna

i den föreslagna skogsvårdslagen ej lämpligen kunde äga tillämpning å

skogar, hvilkas bestånd erfordras till skydd mot fjällgränsens nedgående,

sedan förordnande om inskränkning i afverkningsrätten meddelats.

Enligt hvad skogsvårdsstyrelsen tror sig veta hade denna inskränk-

ning ingalunda sin grund uti någon åsikt, att skogskulturåtgärder aldrig

skulle behöfva vidtagas efter afverkningar inom skyddsskogarna. An-

ledningen torde fastmer hafva varit den, att man genom dessa skogars

ställande under skogsstatens kontroll trodde sig äfven hafva skapat till-

räcklig säkerhet för, att vederbörande tjänstemän skulle exempelvis ge-

nom uppställande af villkor för vidare utsyning sörja för, att nödiga

kulturåtgärder blefvo vidtagna.

Vid skyddsskogslagens tillämpning inom Jämtlands län hafva veder-

börande skogsstatstjänstemän emellertid i allmänhet ej fattat sitt uppdrag

vidsträcktare än att i hvarje särskildt fall antingen meddela eller vägra

begärd virkesutsyning. De af Kungl. Styrelsen för dem utfärdade för-

ordnanden hafva ock allenast innefattat uppdrag »att verkställa skogs-

undersökning och utsyning samt i sammanhang därmed utöfva uppsikt

och kontroll öfver afverkningen».

Däremot har skogsvårdsstyrelsen — vid det förhållande att skogs-

vårdsafgifter inflyta till länets skogsvårdskassa äfven för sådant export-

virke, som anses härstamma från skyddsskogarna — så väl tillhanda-

hållit skogsfrö och plantor som ock beviljat bidrag till utförande af dik-

nings- och andra skogskulturarbeten å till skyddsskog hänförda marker.
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Ledningen af dessa arbeten har stundom utförts af skogsvårdsstyrelsens

tjänstemän, men de sista åren ej sällan fullgjorts af bevakningspersona-

len inom skyddsskogsområdet. Då intresset för en förbättrad skogsvård

därstädes är i ständigt stigande och bidrag till skogsvärdsarbeten inom

dessa trakter beviljas i en allt större utsträckning, blir frågan, hvem som

skall handhafva kontrollen öfver att bidragsmedlen rätt användas och

hvem som på begäran af anslagssökanden skall upprätta kostnadsförslag

till dylika arbeten, alltmer aktuell. Med det samband, som förefinnes

mellan utsyningen. afverkningen och markberedningsåtgärderna, synes

det skogsvärdsstyrelsen uppenbart, att den person, som verkställer ut-

syningen, också är den som bäst lämpar sig för att planera de arbeten,

hvilka markägaren med bidrag ur skogsvårdskassan tänker utföra; det

är också klart, att kontrollen öfver dessa arbetens riktiga utförande bäst

och billigast handhafves af på trakten boende bevakare, hvilka genom
sin skogsskoleutbildning och praktik äro därför kompetenta. Enligt

skogsvårdsstyrelsens uppfattning vore det därför synnerligen önslcvärdt,

om skogsskv^ddsjägmästarna uti sin instruktion kunde fa sig ålagdt att

inom sina områden äfven utöfva uppsikten öfver skogsvården i allmän-

het, så att deras verksamhet i detta afseende blefve jämförlig med skogs-

ingenjörernas i de norra länen.»

Som svar härå erhöll skogsvårdsstyrelsen uti skrifvelse den 15 sep-

tember 1909 meddelande, att domänstyrelsen ej ansett framställningen

kunna för närvarande till någon dess vidare åtgärd föranleda.

Anstalten har under året användts och arbetena därvid fortgått på Frökiäng-

sätt närmare framgår af föreståndarens närslutna redogörelse. (Bil. A.)

Som bostad till föreståndaren och länsskogvaktaren i mellersta di-

striktet har inköpts ett intill anstalten gränsande tomtområde med därå

uppförda boningshus i två våningar.

Plantskola har under året blifvit anlagd vid anstalten.

Skogsvårdskassans ställning och utgifter under 1009 torde framgå

af närslutna utdrag af styrelsens räkenskaper (Bil. Bl, äfvensom af bi-

lagda inkomst- och utgiftsstat för 19 10 (Bil. C).

Beträffande de enskilda skogamas inom länet tillstånd och skötsel

förlidet år har länsjägmästaren afgifvit vidfogade redogörelse (Bil. D).

Östersund den 30 april 19 10.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

]. F. Broman.

C. 7. von Essen.

nings-

aiistaltm.
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Bil. A,

Redogörelse för klängningsresultatet vid fröklängningsanstalten

i Brunflo 1909.

Fröklängningsanstalten började sin verksamhet den 27 april och på-

gick till och med den 31 juli eller sammanlagdt 84 dagar; för mindre

reparationer var arbetet inställdt i 5 dagar. Under denna tid utkläng-

des 438,82 kg. tallfrö ur 1,037,80 hl. tallkott. Ur 35 hl. grankott erhölls

intet grobart frö.

Ägare till kotten Kg. frö
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Bil. B.

Förvaltningskostnaders räkning.

Debet.

Aflöningars räkning kr. 17,278: —
Reseersättningars » » 5,621:26

Skogsvårdskommittéers » •
» 2,209: 81

Syneförrättningars » ,
'> 409- 24-

Tryckningskostnaders » » 1,464: 35

Diverse utgifters » » 1,422: 67

Telefonafgifters » » 1,216: 92

Annonskostnaders » » 260: 40

Expeditionslokalens » » 953- -9

Summa kr. 30,835: 94

Kredit.

Rättegångskostnaders räkning kr. 3: 62

Kapitalräkning ' 3°'^32: 3~

Summa kr. 30,835: 94

Kapitalräkning.

Debet.

Skogsdikningars räkning

Sockenkartors »

Inventariers »

Fröklängningsanstaltens >^

Räkning för undervisning ....

Skogskulturers räkning

Mönsterkultm-ers »

Stämplingars >

Förvaltningskostnaders >

Utgående balans >

kr. 89,228:
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Utgående balansräkning.

Debet.

Kapitalräkning med Jämtlands Folkbank kr. 93,307: 65
Upp- och afskrifningsräkning med d:o » 8,920: 92
Inventariers räkning » 3,872: 56
Skogsfrös » » 285: 90
Fröklängningsanstaltens räkning » 36,134: 49
Kassaräkning » 3,468:20

Summa kr. 145,989: 72

Kredit.

Kapitalräkning kr. 145,989: 72

Summa kr. 145,989: 72
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Bil. C.

Skogsvårdsstyrelsens inkomst- och utgiftsstat för år 1910.

Inkomster.

ODBehållning från är 1909 kr. :

Statsanslag för uppehållande af st}Telsens verksamhet » 1,000

Beräknade skogsvårdsafgifter > 65,000

Räntor ; , o o o

Summa kr. 171,2

Utgifter.
j:>

Löner: länsjägmästaren 5,000: —
sekreteraren 3,000: —
sju länsskog^aktare 8,400: — }^ jg 100:

Reseersättningar : st\Telsen 1,500: —
länsjägmästaren 2,000: —
länsskog^aktarna 7,000: —
skogsvårdskommittéer och till-

syningsmän 1,500: — , 12000
Hyra och öfriga utgifter för expeditionslokal » 1,000

Telefonafgifter » 800
Anslag och premier för skogsdiknings- och kulturarbeten ... » 25,000
Mönsterkulturema » 1,500; —
Fröklängningsanstalten: skatter och onera 100: —

föreståndarens arfvode... 300: —
uppförande af uthus-

byggnad 1,500: — ^ i,Qoo: —
Skogsfrö och redskap » 4,500: —
Planteringskurser » 600: —
Skogsvårdsföreningens tidskrift och folkskrifter... 400: —
Andra småskrifter i skogsvård 200: — x> 5cq.

Föredrag i skogshushållning - 500: —
Annonser, skrifmaterialier och expenser (inb. 500 kr. i ren-

skrifningsarvode åt sekreteraren) 1,600: —
Anslag till undervisning vid folkhögskolan 350: —

^ skogsexkursioner vid landtmannaskolan 200: — -,> --q; _
Ännu ej lyftade dikningsbidrag: af 1906 års anslag 109: —

» 1907 » ;> 9,287: 14
» 1908 » » 27,737: —
» 1909 » » 59-993: —
» » » premie 2,099: 68 ^ 99,225: 82

Beräknadt anslag för sockenkartor » 5,000: —
Saldo till 1911 » 5q: 18

Summa kr. 171,235: —
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Bil. D.

Kortfattad redogörelse öfver de enskilda skogarnas inom Jämtlands

län tillstånd och skötsel år 1909.

Man har nu att blicka tillbaka på det femte året, som gått till ända,

sedan lag angående vård af enskildes skogar af den 24 juli 1903 bör-

jade tillämpas, och man torde då först uppmärksamma de konjunkturer,

som voro rådande under årets första månader, samt huru väderleken

lämpade sig för timmerdrifningen. Som konjunkturerna voro tryckta

med lägre timmerpriser än föregående år, hade detta till följd, att de

skogsägare, hvilka ej af ekonomiskt trångmål voro tvingade att sälja,

inskränkte sina afverkningar, så att, ehuru väderleken var gynnsam för

drifningen, resultatet af vinterns afverkning blef för länet i sin helhet

någon minskning jämfördt med föregående år.

Våren kom sent, så att kulturerna ej kunde påbörjas förr än i bör-

jan af juni månad. I midten af månaden inträffade därpå en ganska

stark värme, och som marken genom föregående sommars och vinters

ringa nederbörd snart blef mycket torr, måste skogsodlingarna hastigt

afslutas. Länge fick man ock vänta på regn, och därför torde de vår-

sådder, som hunnit utföras, ej kunna förväntas slå så bra ut som de

föregående årens, emedan fröet kom att gro för sent.

Eftersommaren utmärkte sig däremot för särdeles ymnig nederbörd,

hvilket, i förening med att hösten blef långvarig, innan frost kom, möj-

ligen torde i någon mån godtgjort olägenheterna för vårkulturerna af

försommarens torka. Angående skogsodlingarna inom länet se Bil. i.

I sin helhet torde ock sommaren kunna sägas varit gynnsam för

skogsvegetationen i allmänhet utan sena vårfroster eller tidiga höstfroster.

De genom den sena och torra våren aibrutna skugskulturerna blefvo till

någon del ersatta af höstkulturer, men en sammanfattning af årets skogs-

kulturer utvisar dock på grund af nyssnämnda väderleksförhållanden en

minskning, hvilket särskildt gjort sig gällande för de s. k. skogskul-

turerna, se Bil. 2.

Såsom en god förhoppning för skogsföryngringen får räknas den

mer än vanligt rika blomningen under våren å såväl tall som gran, å

det senare trädslaget dock särskildt i norra delen af länet samt i trakten

väster om Storsjön. De förväntningar om ett godt fröår för granen i

dessa trakter, hvilket särskildt för norra delen af länet varit synnerligen

behöfligt, slogo dock därstädes fel, i det att det sedermera visade sig

att kotten, angripen af mögelsvampar och insekter, blifvit förstörd, och

fröet befanns odugligt. Äfven grankotten i öfriga trakter har visat sig

lämna ett mycket dåligt frö.
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Ehuru, såsom nämndt, afverkningarna i sin helhet inom länet kun-

nat för året på grund af dåliga konjunkturer betecknas såsom snarare

under än öfverstiga föregående års, bör dock framhållas, att i norra

delen af länet, särskildt i Alanäs socken, där ^/j af skogsmarken äges

af enskilda skogshandlare och bolag, betydliga afverkningar pågå och

planläggas. Under året har i denna kommun afverkats öfver 800,000

timmer, hufvudsakligen utom skyddsskogsområdet, och närmare en million

träd hafva under sommaren stämplats för afverkning under vintern 1909

— I g 10. Efter 8 ä 10 år torde icke mycket mera vara att taga i denna

stora skogskommun, och sedan bHr det så godt som omöjUgt för en

bofast befolkning att kunna existera, för att nu icke tala om det oeko-

nomiska i att sköfla växtliga ungskogar, om klimatets försämrande, om
vådan af hårda afverkningar i exponerade lägen m. m.

Man tycker sig dock förspörja, att ett allmännare intresse för skogs-

skötseln gör sig gällande, ehuru mycket öfrigt är att önska. När man

är inne på detta ämne, kan man ej undgå att tänka på det i detta

sammanhang mycket tillämpliga uttrycket: »Medan gräset växer, dör kon».

För hvarje år som går visar sig mer och mer, att detta är en sanning,

tillämpad på våra skogsförhållanden. De rätt talrika ansökningar, som

från såväl hemmansägare som skogsköpare inkomma till skogsvårds-

styrelsen med begäran om biträde vid stämpling och fröträdsställning,

tyckas väl i viss mån tyda på, att man har behof af att ställa sina

skogar under mera sakkunnig skötsel. Dock äro tyvärr de fall icke få,

då ansökningarna från hemmansägarna tillkommit endast därför, att sättet

äif det bekvämaste. Ty, såsom oftast är fallet, ämnar sökanden sälja

den utstämplade skogen å rot, och när han då anlitar skogsvårdsstyrel-

sen, får han också på samma gång de utstämplade träden värderade

om han så önskar, hvarjämte stämplingen vinner i vederhäftighet såsom

varande utförd af en skogsvårdsstyrelsens tjänsteman. I regel kostar

äfven detta skogsägarna ingenting eller en obetydlighet. Att blifva i

tilhälle föra dessa stämplingar så, att därmed ernås en rationell skogs-

vård, har sig däremot icke alltid så lätt, ty skogsägaren har i allmänhet

icke fått klart för sig, att begreppen »vårda skogen > och »spara skogen»

äro skilda saker. Skulle skogsägaren äfven vara i den ekonomiska ställ-

ning, att han ej för tillfället behöfver utföra afverkning, så tror han sig

vara skogsvårdare, som ej har behof af råd och anvisningar för sin

skogs skötsel. »Då jag rår om min skog, sköter jag den också som

jag vill», är ett ganska vanligt och betecknande uttryckssätt. Det är ju

godt och väl, att den nya skogslagen hos en del ingifvit en viss »skräck»,

så att de athålla sig från att göra »rent hus», men därifrån och till att

vårda skogen är ett långt steg.
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Skogsköparen, som anlitar skogsvårdsstyrelsen vid utstämpling, har

naturligtvis ringa tanke på skogsskötsel, utan begär han biträde för att

kunna »känna sig säker», som han själf älskar att uttrycka sig. I så-

dana fall kan man ju påräkna att få kvar ett antal fröträd, men något

mer än minimitalet blir det näppeligen, om man skall kunna påräkna,

att stämplingen skall respekteras.

Beträffande bolagens åtgärder med sina ägande skogsmarker för

återväxtens befrämjande hänvisas till Bil. 3.

Hvad som i ganska väsentlig grad bidragit till att motväga det

dåliga tillståndet och skötseln af den egentUga, produktiva skogsmarken,

är det stora intresse, som allt fortfarande gör sig gällande beträffande

häfvandet af försumpningen i skogsmarken. Men för att detta intresse

skall kunna hållas vid makt bland hemmansägarna fordras penningar,

ty utan att erhålla väsentligt bidrag genom skogsvårdsstyrelsen eller

genom statsanslag, torde intresset. så småningom dö ut. Det är därför

af största vikt att icke endast vidmakthålla de befintliga inkomstkällorna,

utan äfven söka få till stånd kraftigare eller nya sådana. Angående de

af skogsvårdsstyrelsens tjänstemän år 1909 planlagda dikningsarbetena

hänvisas till Bil. 4.

Det talas och skrifves så mycket i våra dagar om att uppfostra

folk till ansvarskänsla. Man må dock akta sig för att stirra sig blind

på ett hägrande ideal, så att man ej ser verkligheten sådan den är. Ett

stort ansvar torde också hvila på dem, som skola afgifva berättelser om
skogarnas tillstånd och skötsel i våra dagar, ty man har väl skäl antaga,

att våra lagstiftande myndigheter af dessa berättelser skola sluta sig till,

om några åtgärder från deras sida äro önskvärda eller behöfliga. Att

här komma med några förslag till nya lagbestämmelser torde ej vara

på sin plats, men det bör framhållas, att något bör göras, och det snart.

Att predika vår nuvarande skogslags evangelium, till dess alla fattat den

rätta tron, är ett föga lönande arbete. Tiden har länge sedan varit inne

att få till stånd sådana lagbestämmelser, att ett uthålligt skogsbruk får

rotfäste i detta land, som al naturliga förhållanden är hänvisadt till att

till stor del lefva af sin skogsafkastning. Att sådana lagar skulle hälsas

med tillfredsställelse vida omkring i landet är säkert, ja det skulle kän-

nas som en befrielse.

Östersund den 30 april 19 10.

O. Hj. Humble.
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Bil. 2.

Sammandrag af skogskulturer

Länsskogvaktare-

distrikt
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med folkskolorna våren 1909.

j

Plantor
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Bil. 3.

Sammanfattning af kulturåtgärder och torrläggningsarbeten, hvilka

bolagens egendomar

Skogsägarens namn
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blifvit af nedan angifna sågverksaktiebolag verkställda år 1909 a

inom Jämtlands län.
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Bil.

Under år 1909 planlagda torrläggningsarbeten.

Länsskogvaktaredistrikt
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Vid granskning af skogsvårdsstyrelsens inom Jämtlands läns lands-

tingsområde räkenskaper och förvaltning för år 1909 få undertecknade

härmed afgifva följande

Revisionsberättelse.

Det af skogsvårdsstyrelsen som bilaga B. till årsberättelsen för år

1909 aflämnade extrakt ur räkenskaperna upptagande Förvaltningskost-

naders-, Kapital- och Utgående balansräkningar stämmer med räkenskaps-

böckerna för nämnda år. Vid granskningen af kassabokens utgiftsposter

hafva dessa varit noggrant verificerade, likaledes hafva vi funnit de olika

kontona i hufvudboken rätt förda samt protokoller och inventarieböcker

i behörig ordning. Mot kottklängningsanstaltens räkenskaper har ej heller

någon anmärkning förekommit och vi hafva genom besök på stället öfver-

tygat oss om, att den är tidsenligt byggd och inredd samt väl fyller

sitt ändamål.

Då befintliga behållningar i Utgående balansräkningen äro ordentligt

styrkta samt skogsvårdsstyrelsen föröfrigt med nit och intresse handhaft

sitt åliggande, så hafva vi all anledning tillstyrka ansvarsfrihet för den

tid revisionen omfattar.

Brunflo den 30 juli 19 10.

K. J. Karlsson.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

Erik Johansson. Per Sylvan.
Af landstinget utsedd revisor. Af hushållningssällskapets för-

valtningsutskott utsedd revisor.





Kortfattadt sammandrag öfver skogsvårdsstyrelser-

nas verksamhet år 1909.*
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Tabell 2. Skogs-

Landstingsområden
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Tadel/ j. Vidtagna åtgärder till skogens och skogsmarkens förbättrande utan

bidrag af skogsvårdsstyrelse.

Landstings-

område
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Tabell 5. Åtgärder
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Medföljer Skogsvårdsföreningens tidskrift, häftet 1 år 1910.

NEW YOR«

QAfcfDEN

Finnplog för markberedning af skogsmark.
Försäljes af LänpjägmäPtaren W. Dybeck, Falun.

Pris 22 kr, pr styck.

Fi?. 1

?3
22

Finnplogen består af trenne

delar; den tvåklufna billen,

skaklarna, med handtag och

fäste för billen samt kilen med
hvilken billen fästes vid skak-

larna. Kilen fästes medels en

träskruf. Billen och skaklarne

förena.^ genom surrning med
smäckra, starka linor, hvarige-

nom billen och skaklarne samti-

digt blifva säkert hopfästade och

möjlighet till viss »svikt» ändock
förefinnes på grund af att i nå-

gon mån tänjbara snören an-

vänts i stället för exempelvis

järn. I ändan på skaklarne,

som äro riktade utåt, som bil-

den visar, äro förmedels ett

»styrträ» draglinor fastade. Ge-

nom denna anordning: de ut-

åtriktade skaklarne och anspän-

ningen med draglinor ökas »svik-

ten» ytterligare och möjliggöres

plogens användande på steniga

hyggen med stubbar och dylikt,

enär plogen, då den framdrages

af hästen, mycket lätt viker

undan för stenar och stubbar

genom denna anordning.

Bruksanvisning.

Plogen hopfästes som figuren 2 visar genom starka rep och afpassas

billhöjden efter den persons längd, som skall sköta plogen. — 3 höj-

der finnas. — Anspänningen xiå. hästen sker genom draglinoma, som
fästas vid ådran genom selpinnen.



Vid markberedning, soiii

lämpligen utföres i ränder på
1,5 meters afstånd från hvar-

andra, tillgår så, att en person

kör hästen och en sköter plogen,

hvarvid man bör ihågkomma
att plogen, så fort den tager fäs-

te, bör lyftas, likaså då mycket
ris samlats framför billen.

Finnplogen kan användas på
alla marker, där häst kan kö-

ras fram. Markberedningen

kan lämpligen kombineras med
sådd för hand af skogsfrö i

de upparbetade ränderna, där-

est fröträd saknas. Vid sådd

efter tinnplog erfordras 2: ne

kvinnor eller karlar som, för-

sedda med en kratta eller li-

ten hacka, gå efter i de me-

dels plogen uppkörda ränder-

na, tillreda såddränderna och

verkställa sådden med exempel-

vis en Lerviks såddflaska.

På därtil\ lämplig mark kan medels finnplogsådd kostnaden för

arbetskraften nedbringas till 4—5 kr. pr har.

Fröåtgången vid sådd på hvarje meter i ränder som ligga på IV2

meters afstånd är den vanliga eller 0,6—0,7 kg. pr har.

Fig. 2.

Ur Skogsvärdsföreningens tidskrift för år 1909, allmänna upp!., sid.

279, inhämtas beträffande "Markberedning af skogsmark":

»Till ordnad skogsskötsel har alltid och i främsta rummet räknats

omsorgen om de afverkade hyggestrakternas snara återförsättande i skog-

bärande skick. Detta ernås dels genom afverkningens ordnande så, att

själfsådd från kvarställda fröträd eller h.yggeskanter erhålles, dels genom

skogskulturarbeten i form af frösådd eller plantering.

Huruvida den skog, som uppkommer genom själfsådd, är att före-

draga före den skog, som erhålles genom sådd eller plantering, har

varit mycket omtvistadt, men såväl erfarenheten som det rent objektiva

omdömet söker häfda den åsikten, att skog uppdragen af frö eller plan-

tor från samma eller liknande trakt äger enahanda framtidsutsikt, vare

sig den uppkommit genom naturens egen förmedling eller människans

ingripande.

Frågan om återväxten skall erhållas genom själfsådd eller kultur-

arbeten blir följaktligen i de flesta fall af ekonomisk natur, om än



den allmänna uppfattningen om skogsskötseln börjat mer och mer be-

stämdt fordra, att naturem egen fortplantningsförmåga skall i största utsträck-

ning utnyttjas, där detta låter sig göra.

Yxan rätt skött är och förblir vårt främsta skogskulturredskap,

men å andra sidan där naturens förmåga att alstra skog inom rimlig

tid synes tryta, eller där förutsättningarna saknas, där bör människan
hjälpande träda emellan med skogskulturarbeten.

Skogsmannen söker följaktligen ordna afverkningen sa, att hygges-

Fig. 3. Finnplog och klösharf
(Obs. den tveklufna billen och skaklarnas utseende på flnuplogen).'^

trakterna blifx^a så små som möjligt och att fröträd lämnas där dylika

finnas att lämna, vidare söker skogsmannen leda af^^erkningarna så, att

hyggestrakterna blifva så litet som möjhgt utsatta för vindens inflytande.

Då man sålunda sörjt för, att frötillgång finnes, skulle man vara

frestad tro, att återväxten vore absolut betryggad, men att detta under-

stundom visar sig falskt, ha väl de flesta fått erfara.

Orsaken härtill är i främsta rummet att söka hos skogsträdens

egenskap att endast med vissa års mellanrum bära kött, ty då som
hos granen kottåren kunna låta vänta på sig i 5—6 år och hos tallen

betydligt längre inses att, om af\'erkningen utföres utan tanke på när

fröår är att vänta, marken kan hinna förvildas så, att den, då fröår

inträffar, är så godt som oemottaglig för fröet.

Svåremottaglig för fröet säges marken vara, om den är betäckt af

mossor, ljung, gräs, ris och annat »skogsogräs». Man kan ju finna

hyggen med utmärkta fröträd, som ännu efter ett 10-tal år ligga utan



återväxt, hvilket icke kan förklaras på annat sätt, än att marken varit

hetäckt med filtartadt lager af mossor, ris och gräs, i hvilket fröet sla-

git rot och grott, men utan framgång, i det den unga plantan icke

lyckats få rotfäste i mineraljorden, innan torkan eller kylan infunnit sig.

Samtidigt har man iakttagit, huru hyggen, afverkade straxt iore

fröår, helst om platskolning med därmed förenad inkörning af kolveden

på barmark ägt rum, inom några år varit beväxta med ett vackert och
tätt plantuppslag, vidare har man iakttagit, huru efter vägkanter (jch

Fig. 4. Markberedning medels finnplog af ett hygge
hösten 1908.

Vikarbyn, Dalarne.

järnvägsvallar samt i grusgropar, där mineraljorden legat blottad, plan-

tor i massa af i synnerhet tall infunnit sig och visat en storartad tillväxt.

Plantrötterna hafva å det »kolvedkörda» hygget såväl som i grusgropen
funnit säkert fäste för sitt rotsystem samt god näring och tillräcklig fuk-

tighet i den luckrade mineraljorden.

Sammanställas dessa erfarenheter, ledes tanken med nödvändighet

på markberednmg.

Hvad menas då med markberedning? Jo helt kort: markens iord-

ningställande för återväxt genom själfsådd.

Detta kan ske på i hufvudsak två olika sätt: genom hyggesbrän-
ning, då såväl affall efter drifningen som hindrande markbetäckning
uppbrännes, eller genom markens ristande och sargande så, att mine-

raljorden kommer i dagen.

Hyggesbränning är synnerligen lämplig på god skogsmark, men
mindre lämplig på torr, hedartad mark, där bränningen måste ske ti-



digt på våren eller sent på hösten, såvida man ej vill riskera att genom
l)ränningen åstadkomma mera skada än nytta.

Att förståndig brcänning af hyggestrakterna är till stor nytta för

återväxten isynerhet af tall torde ej kunna bestridas och bevisas bäst

af de vackra ungskogar, som i regel återfinnas t. ex. på bruksskogarna

i Bergslagen, där skogen sedan gammalt kolats och fallbränning under
uppsikt ägt rum.

Den form af markberedning, där skogsmarken ristas och ui)pluek-
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Transport 62 st.

J. H. Munktells Pappersfabriks A.-hol 1 »

Ulfshytte Jernverks Aktiebolag 2 »

Riddarhytte bruk 1 »

Mackmyra 8ulfitaktiebolag 2 »

Gyttorps Sprängämnesfabrik 1 »

Backa-Hosjö Aktiebolag 1 »

Sandviks Aktiebolag 1 »

Hagby säteri 1 »

Alfvarsjö gård, Hjo 1 »

Herr Axel Fagerbolm, Vallnäs 1 »

Solbergs revir Norge 1 »

Forstmästare Solberg * 1 »

Revirförvaltare Th. Kier » 2 »

Forstmästare Kildabl » 1 »

Summa 79 et.

Falun den 81 Dec. 1909.

WiJhchn Dybeck.

\\nvk]>en'<hnnii. Siarna 190,S.

Faln Nya BoWiyikeri A. B , Falun 1910

Härmed rekvireras

att sändas under adress:

st. Finnplogar

den

(^namnj

(postadress)



Bilaga till "Skogsvårdsföreningens Tidskrift" N:f 1, 1910.

Våren 1910

rP

PRISKURANT

SKOGS- OCH ^
PARKPbANTOR

FRÄN

RANVIKS
PLANTSKOLOR

Inneha/vare:

Öfversk c. fr. f^yltén-CaYallius,

c. Jägmästare €Us }^ilson

relegr.-adress: Ranvik, Ljungbyhed

postadress: Ljungbyhed

ZTelefon: N:p 5. Ljungbyhed

fr



Tillkännagifvande.

Plantornas ålder betecknas genom ett bråk, hvars täl-

jare angifver huru länge plantan stått i fröbädden, nämnaren huru

länge den stått omskolad samt summan af täljare och nämnare

alltså plantans hela ålder.

Särskildt påpekas fördelen af att till omskolning inköpa

af våra såddplantor utaf ädlare barr- och löfträdsarter.

All försändelse sker på köparens räkning och risk. Vid
rekvisition bedes uppgifvet om försändelsen skall

ske som frakt- eller ilg*ods.

Plantorna levereras fritt banvagn å vår afsändningsstation

och expedieras i den ordning de inkomma.
Emballaget, som debiteras till lägsta inköpspris, återta-

ges icke.

Om anmärkning mot försändelsen icke göres inom 1 vecka

från ankomsten, anses leveransen af mottagaren godkänd.

För smärre beställningar tillåta vi oss uttaga likvid genom
efterkraf, därest ej annorlunda begäres. Vi äro tacksamma att i

öfrigt få likvid genom postanvisning och erkänna postanvisnings-

kvittot såsom vårt eget.

Plantprisen äro beräknade netto per kontant senast
tre månader från räkningens datum.

Vid köp af minst 50 plantor beräknas 100-priset.

» » » » 500 » » 1,000- »

Ljungbyhed i Januari 1910.

Ranviks Plantskolor.

Telegramadress: Ranvik, Ljungbyhed.

Postadress: Ljungbyhed.

Telefon: N:r 5, Ljungbyhed.

(postadress) J



Insänd benäget order i god tid!

Centim.

Trädslag
Pris pr

m o.

styck

Tusenpris pr

1,000- 50,000-
50,000 100,000

Barrträd
Abies balsamea, Balsamgran
D:o d:o

Från N. Amerika, lil<nar vanliga silfvergranen

men har mindre fordringar på jordmån, utmärker

sig för sin aromatiska doft, växer fort; vackert

pr}'dnadsträd.

Abies concolor glauca, Amerikansk
silfvergran

Från Colorado, N. Amerika, är genom sina långa,

breda, uppåtböjda barr, sina vinkelrätt utlöpande

grenar en synnerligen praktfall ädelgran. Den
är härdig mot frost och snabbväxande. Ett 17-

årigt exemplar har å Kolleberga kronopark uppnätt

en längd af omkr. 6 meter, ett annat lär i Jönkö-

pingstrakten ha vid samma ålder nått en längd af

7 '/o rn- Lämpligt som solitärer eller alléträd

längs skogsvägar. Torde äfven hafva betydelse som
skogsträd. I sitt hemland, västra N. Amerika,
går den 3,000 m. öfver hafvet och uppnår en

stamhöjd af 80 m.

Abies grandis, Stora kustgranen
Uppnår i sitt hemland, N. Amnrika, en stamhöjd

af 60—75 meter. Ar mindre frostöm än vanliga

silfvergranen. Ståtligt park- och alléträd.

Abies nobilis glauca, Pazifisk ädelgran
från Colorado

Är genom sin kraftiga blågröna färg. sina vin-

kelrätt utlöpande grenar en af de praktfullaste

ädelgranarna. Synnerligt lämplig som solitär- och
alléträd.

Abies nordmanniana, Nordmannsgran
D:o d:o

Från Kaukasien, täflar genom sin täta, mörka
barrklädnad och sitt kraftiga grenverk med conco-

lor och nobilis om första platsen som prydnads-
träd, och som den börjar utveckla sig sent på våren

och därför är mindre utsatt för frostskada samt är

förnöjsam med afseende på jordmån, torde den
äfven mångenstädes hafva betydelse som skogsträd.

— 1

15—40
0,15

0,20

15—30
i

0,60

1,50

4,-

12,

/o 12—35

12—15

10—15

0,20

0,50

0,15

0,40

4,-

10,

10,-

30,-

30,-

20,

1



Insänd benäget order i god tid!

Trädslag

Abies pectinata, Europeisk silfvergran

D:o cl:o

D:o d:o, häckplantor

Den europeiska silfvergranen är förtjänt af myc-

ket stor uppmärksamhet på grund af sitt utmärkta

virke och vackra stamform, sin motståndskraft mot

den för vanhga granen så farHga rotrötan och sin

stormfasthet. Den bör helst uppdragas under

öfverbestånd af t. ex. tall, björk, ek m. m. Bör

ej planteras i frostiga lägen. Ett 40-årigt bestånd

å kronoparken Omberg är uppskattadt att innehålla

315 kbm. pr hektar. Trädslaget torde hafva utsikt

att blifva ett af våra viktigaste skogsträd. Syn-
nerligt lämplig till häek.

Abies pinsapo, Spansk ädelgran

ståtlig växtform', korta, styfva, grågröna barr,

som i olikhet med förhållandet hos öfriga silfver-

granar sitta rundt kvisten och gifva trädet ett egen-

domligt utseende. Parkträd.

Abies sibirica, Sibirisk ädelgran

Mycket härdigt och förnöjsamt. Vacker växt-

form, fina, ljusgröna barr.

Chamaecyparis Lawsoniana, Lawsons-
cypress från Kalifornien

Parkträd.

Larix europaea, Europeiskt lärkträd från

Skottland

D:o d:o, extra I

Larix leptolepis, Japanskt lärkträd

D:o d:o

Larix sibirica, Sibiriskt lärkträd

Larixarterna. Lärkträdet är på grund af ovan-

ligt snabb växt och värdefullt virke, som i mot-

ståndskraft mot röta täflar med ekens, förtjänt af

den allra största uppmärksamhet. A vanlig frisk,

god skogsmark å höglandet och i synnerhet å

— 2

Pris pr

styck 100 st

2/o

Vi

-20

-30

0,15

0,15

0,15

15

20—40

15—40
10—15

15—30

0,15

0,60

0,50

0,10

0,15

0,15

0,15

0,15

Tusenpris pr

1,000— 50,000-
50,000 100,000

1,20 8,-

2,40 1 16,-

2,70 |il8,-

7,-

15,-

17,-

1,80 II 12,-

12,-

10,-

0,90

1,80

3,75

3,-

3,50

28,-

20,-

25,-

5,-
11,-



"Tid är penningar!"

Ur den mycket värderulla beskrifningen öher eriaren-

heterna från skogsbruket å Finspång, där bland annat utplan-

terats 35 millioner plantor och utsatts 4,000 kilo frö, tillåta vi

oss låna nedanstående uppgifter:

»Kulturerna vid Finspång göras 3 år efter af\-erkningen.

1 års dröjsmål däröf\^er medför vid 40 år 25 kr. förlust pr har.

2 » » » 40 » 49 » » » »

3 » » » 40 » 64 » » * »

4 » » . 40 * 81 » » » *

5 * » » » » 40 » 96 » » » »

10 » » » » » 40 »141 » » * »

Hvilken oerhörd nationalförliist vållas ej genom att låta

våra många hundra tusen hektar kala utmärker ligga

räntelösa!



Herrar Kaltnarksägare och Skogsafverkarel

Mången skogsvän finnes helt visst, som vid tanken på

svårigheten att anskaffa lämpligt arbetsfolk, lämpliga redskap

o. d., och som inför risken att se resultatet mer eller mindre

misslyckadt, uppskjuter eller kanske rent af slår ur hågen på-

tänkta skogsodlingsarbeten.

Äfven finnes helt visst mången skogsafverkare, hvilken,

oerfaren med skogsodlingsarbeten och kanske oftatbosatt långt

från den afverkade marken, har svårt att själf ombesörja och

öfvervaka fullgörandet af honom enligt skogslagen af år 1903

åliggande skogsodlingsskyldighet och därför med glädje skulle

omfatta att lägga denna omsorg i fullt kompetenta och be-

tryggande händer.

Dylikt tillfälle erbjudes genom att anlita Ranvtks Plant-

skolor, som med eget folk och egna redskap utför alla slags

skogsodlingsarbeten till moderata priser och under fall garanti

för ett godt resultat.

Kostnadsberäkning erhålles om uppgift å markens belä-

genhet, jordmånens beskaffenhet (mager, god, fuktig, vatten-

sjuk, torr, stenig, bergbunden, stenfri, frostländ, sand, lera, ler-

blandad sand m. m.), markbetäckning (gräs, ljung, bärris, mossa,

enbuskar m. m.) och det önskade trädslaget samt ortens dags-

verkspris insändes till

Ranviks Plantskolor,
Ljungbyhed.

OBS.! Utom Skånes gränser kan f. n. ej kontrakteras

om mindre areal än 5 hektar.



Insänd benäget order i god tidi

T r ä d s 1 a sr

Pris pr Tusenpris pr

:= styck
IJOO- ÖO.OO-
.»/•o io;>,ooo

höjdsluttningar trifs den bra. A låglandet samt
å västkusten med dess fuktiga, milda vintrar an-

gripes den däremot ofta och dödas af lärkkräftan.

Af lärkträden åro sibirica och leptolepis särskildt

snabbväxande och motståndskraftiga. Till sleepers,

telefonstolpar, stängsel\-irke o. d. är lärkträdet det

värdefullaste, som kan uppdragas i vårt land.

Picea alba, Hvitgran ...

D:o d:o

D:o d:o. häckplantor

.

Picea Engelmanni, Engelmannsgran,
extra (se nedan!)

Picea pungens, Blågran
D:o d:o

D:o d:o, extra

D:o argentéa, gallrade, blåvita exemplar
Picea alba, Engelmanni och pungens äro nord-

amerikanska hvitgranarter, som utmärka sig för

sin vackra blåaktiga färg. hvilken särskildt hos
Engelmanni och pungens är kraftigt framträdande i

och stundom öf\ergår i silfverhintt. De äro alla

i hög grad dekorativa, och då de haf\'a mindre
anspråk på jordmån än vanlig gran samt, i syn-

nerhet hvad beträffar Engelmanni och pungens,
haf\'a starkt stickande barr. som skydda dem mot
hjortdjur och beteskreatur, äro de förtjänta af stort

intresse. Deras ovanligt starka och behagliga
barrdoft gör dem möjligen särskildt värdefulla

för sanatorieplatser. Picea alba har visat sig

synnerligt lämplig till läbälten i kusttrakterna.

enär den ähen under vindens infl\iande bibehåller

sin raka växt och ej såsom vanliga granen mister

barren å vindsidan.

Picea excelsa, Vanlig gran
D:o d:o

D:o d:o, omskolade i tätt förband

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o, gallrade häckplantor
En lång följd af dåliga granfröår har minskat

tillgången å granplantor och därigenom stegrat

priset utöfver det vanliga.

— 3

»/o

'V,

5—15 ' 0,10

15—25 0,15

30—50 0^

15—30 0,15

5—15 0,15

10—20 0,15

15—40 0.25

15—20 L-

«/o



Insänd benäget order i god tid'

Trädslag

Picea sitchaensis, Sitkagran

D:o d:o

D:o d:o

Picea sitchaensis (menziesii) från N. Amerika an-

ses af de till Europa införda barrträden kunna täfla

med Douglasgranen i afseende å snabbvuxenhet

och virkets stora värde. Den är förnöjsam med
afseende på jordmån, men bör dock ej användas

å ton mark. Betecknas af tyska forstmän som
»Framtidens träd>. Uppnår i sitt hemland 60—80
meters höjd med en stamdiameter af 2 Va meter.

I Gisselfeldts skog i Danmark befanns ett 8-årigt

exemplar hålla cirka 3 meter i höjd. Har starkt

stickande barr och angripes därför ej af hjortdjur

och beteskreatur. Bör som skogsträd kunna få

mycket stor betydelse äfven i Sverige.

Pinus austriaca, Österrikisk svart-tall..

D:o d:o

Lämplig å kustlandet samt å sandmark. Bildar

goda läbälten.

Pinus banksiana, Banksianatall

D:o d:o ••

D:o d:o

D:o d:o

Banksianatallen från N. Amerika trifs å nästan

all slags mark, dock på grund af sina långa års-

skott ej i alltför stormiga lägen. I ungdomen

mest snabbväxande af alla barrträd, kunna redan

5-åriga exemplar uppnå en höjd af 2—2 V, meter.

Trädet sprider en stark och angenäm barrdoft,

hvarför det möjligen lämpar sig för sanatorieplatser.

I Tyskland äro många millioner banksianaplantor

utplanterade de senare åren. Såsom »amträd* för

uppdragande af bok eller silfvergran m. fl. frost-

ömma trädslag å kalhuggna marker torde bank-

sianatallen hafva en synnerligt lämplig användning,

äfvensom till kultivering af våra magra Ijiing-

och sandmarker.

Pinus contorta, Vridtall

Från N. Amerika, hör till bergtall-arterna men
utmärker sig framför vanliga bergtallen genom vac-

ker växtform samt hastigare växt. Den torde hafva

'k

u

10—25
15—30

Pris pr

styck 100 st.

-12

-15

-25

60—80

0,15

0,15

0,20

0,10

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,25

1,50

3,50

4,-

0,60

1,60

1,-

1,35

1,80

2,25

5,-

- 4



Insänd benäget order i god tid!

T r ä d s 1 a

Pris pr Tusenpris pr

tyck 100 st. 50,000
j

100,000

en viktig betydelse vid plantering af utdikade
mossar och annan frostländ mark. A KoUeberga
kronopark finnas exemplar, hvilka vid 18 år uppnått

en höjd af 570 centimeter.

Pinusmontanagallica,Pyreneiskbergtall
D:o d:o

Är känd för sin vackra stamform och sina små
anspråk på jordmån. Bergtallarne äro genom sin

friska, gröna färg jämväl dekorativa.

Pinus montana uncinata, Vanlig en-
stämmig bergtall

D:o d:o

Å våra magra kalmarker bör bergtallen hafva

stor bet}'delse såsom markförbättrare. I blandning
med gran anses den öka tillväxten hos denna. En

i
likformig blandning af bergtall och gran i 0,7s

' meters förband bör därför möjligen vara förmån-
lig å vår medelgoda ljungmark. Kostnaden för den
första hjälpgallringen kan därigenom undvikas, enär

bergtallen dör bort, i mån granen öf\'er\^äxer den-
samma.

Pinus monticola

Vackert parkträd från Sierra Nevada.

Pinus silvestris, Svensk tall

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o, Skotsk tall

Pinus strobus, Weymouthstall.
D:o d:o

Pinus strobus från O. Amerika tillhör de mest
snabbväxande af tallarterna. Föredrager god, fuktig

jordmån. Särskildt lämplig som parkträd på grund
af sina långa fina barr. Afklippta grenar hålla

sig friska i flera veckor.

Vo

-'/o

Vi

'k

'lo

'lo

V2

5-7
8—15

10—20

5—8
7—9

0,15

0,15

3—5
. 0,10

25—40 0,15

Vi 8—10 - 0,25

0,10

0,10

0,10

0,15

0,10

0,15

0,15

1,80

2,25

12,-

15,-

0,50

1,30

2,75

9,-

5,-

0,40 ' 2,50

0,50 3,50

0,90 6,_
1,50 10,_

0,70
|j

4,50

ii

1,50 110,-

2,25 15,-

5 —



Insänd benäget order i god tid!

T r ä d s 1 a

Pseudotsuga Douglasii, Douglasgran,

blågrå, från Colorado

D:o d:o grön, från Oregon

Pseudotsuga Douglasii är antagligen den värde-

fullaste af alla granarter, som införts till Europa,

där den numera öfverallt odlas i mycket stor ut-

sträckning. Virket är jämförligt med lärkträdets

i godhet. Trädet är lika snabbväxande som lärk

och weymouth-tall och uppnår ansenliga dimensioner.

Är mindre ömtålig för frost än silfvergran och

andra ädelgranarter samt torde därför kunna med
fördel uppdragas å kalmark. Torde dock säkrast

inplanteras som underväxt i björk- eller tallbestånd.

Bör planteras i stor omfattning.

Den blågrå arten från Colorado växer något

långsammare än den gröna från Oregon, men är

till gengäld fullkomligt härdig mot frost.

Taxus baccata, Idegran

D:o d:o

Bildar synnerligt vackra, kraftiga häckar.

Thuja gigantea, Jättethuja

Från N. Amerika. Anspråkslös å jordmån

ganska härdig mot frost, ståtligt utseende, med
j

frisk grönska hela året. Virket af utmärkt beskaf-

fenhet.

Thuja occidentalis, Lifsträd

D:o d:o

D:o d:o

Från Nordamerika. Anspråkslös å jordmån, full-

komligt härdig mot frost. Uppnår en höjd af 20

m. Virket i motståndskraft jämförligt med enens.

Utmärkt häckträd.

- 5

'lo

'Il

-/o

8—15
15—25

10—12

5—15

Pris pr

styck

0,20

0,20

10—20
30—65

4,-
4,-

Tusenpris pr

1,000-
50,000

0,25

0,50

5,-

10,-

30,-

30,-

50,000-

100,000

0,15 2,25

0,10

0,15

0,25

0,60

1,80

5,-

40,-

15,

4,-

12,-

40,-

— 6

(postadress)



BETE ELLER SKOG.

Då i vårt land betesintressena tyvärr merendels ställas

hindrande i vägen för skogsintressena, torde det vara af stort

värde att taga del af nedanstående på långvariga, noggranna

undersökningar grundade erfarenhetsrön från Danmark*, där

sedan länge såväl jordbruk som skogsbruk stått i nivå med
det bästa i världen.

Å stenbunden, kuperad, något lerhaltig sandjord — alltså

likartad med vår vanliga goda skogsmark — beräknas betet

hafva ett värde af 2 kronor per tunnland.

Samma märk använd uteslutande till skogsbruk och skogs-

odlad med gran, 5,000 plantor per tunnland, för en kostnad af

40 kronor per tunnland, redovisas sålunda:

Utgifter (under 40 år).

Skogsodlingskostnader, 40 kr. per tunnland med
4 % ränta på ränta under 40 år 192: —

Förlorad årlig inkomst af bete, 2 kr. per tunnland,

med ränta på ränta i 40 år 190: —
Summa utgifter 382: —

Inkomster (under 40 år).

Vid 25 år l:sta hjälpgallringen, 1,000 mindre stam-

mar (640 kub. -fot) beräknas i värde till 102 kr.

som med 15 års ränta är 183: —
Vid 28 år 2:dra gallringen, 720 stammar (670 kub.-

fot) värderade till 107 kr. och med 12 års

ränta på ränta 171: —
Vid 32 år 3:dje gallringen, 640 stammar (900 kub.-

fot) värda 144 kr. eller med 8 års ränta på ränta 197: —
Vid 36 år 4:de gallringen, 430 stammar (870 kub.-

fot) med ett värde af 139 kr., ökadt med 4

års ränta på ränta till 163: —
Vid 40 år slutafverkning, 1,400 stammar (6,880

kub. -fot) värda 1,101: —
Summa inkomster 1,815: —

* Uppgifterna äro hämtade ur Skovrider Bruel's »Det praktiske Skovbrug»



Nettovinst per tunnland 1,433 kr., motsvarande ett ur-

sprungsvärde af 12 kr. per tunnland, d. v. s. sex gånger
markens afkastning som betesmark.

Då härtill kommer att marken under detta 40-åriga

skogsbruk vunnit högst betydligt i bördighet, medan den där-

emot under betesbruk helt visst kommit att årligen försämras

och slutligen öfvergå till värdelös ljungmark, och vidare dä

granen i Sverige ej besväras af rotrötan i lika hög grad som

i Danmark och därför hos oss kan lämnas, i stället för 40 år,

en omloppstid af 50—60—80 år, hvarigenom värdetillväxten

stegras högst betydligt och slutresultatet därför ställer sig ännu

gynnsammare, torde det ligga i öppen dag att skogsintressena

böra gå långt före betesintressena.

fii



Insänd benäget order i god tid!

Centin

Pris pr Tusenpris pr

T r ä d s 1 a
r: Es styck i 100 st.

5- jq
t

1,000—
i

50,000-
50,000 I liX),000

Löfträd.
Acer campestre, Nafverlönn
D:o d:o, häckplantor
En af våra vackraste och kraftigaste häckplantor.

Användes mycket i Danmark och Tyskland till in-

plantering i gles ekskog.

Acer dasycarpum, Silfverlönn, frän N.
Amerika, extra I

Parkträd, högstammig, snabbväxande med djupt

flikade, å undersidan silfvergråa blad.

Acer negundo, Californisk lönn
D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o, extra

Snabbvä.xande, anspråkslös med afseende på jord-

mån, synnerligt vacker, med blåaktiga grenar och
fint bladverk.

Acer platanoides, Vanlig lönn.

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

Acer pseudoplatanus, Sykomorlönn
D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

Acer sacharinum, Sockerlönn
Lönnarterna äro anspråkslösa med afseende på

jordmån och lämna ett mycket värdefullt virke.

Särskildt praktfulla äro de som park- och alléträd

på grund af sitt vackra löfxerk, som allt efter års-

tiden växlar från ljusgrönt till mörkgrönt, rödt, röd-

gult och gult. Vackra stammar af sykomorlönn
betalas i Skottland med ända till 800 kr.

Vo

Vi

\'l

Vä

20—35 ' 0,15 2,70

40—70 0,15 I 5,-

50—60 0,40 8

10—201' 0,15 : 1,50

30—60 0,25 5,—
45-70
50-120

0,30

0,50

40—65 0,15
I

3,50

15—25 0,15

30—70 0,25

75-100 0,35

V,/, 100-150 0,40

15—30 0,15

30—70 0,25

75-100 0,35

100-150 0,40

10—20 0,50

I;

20—40' 0,20

Ett af våra vackraste allé- och parkträd.

18,-

10,-

40,-

25,-

20,-

40,-

60,-

70,-

1,50 10,-

5,_ 40,-

7,_ 60,-

8,- 75,-

10,-'

4,- '

30,



Insänd benäget order i god tid!

T r ä d s 1 a

Pris pr

styck 100 st.

Alnus glutinosa, Klibbal

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o, extra I

Är särskildt lämplig att plantera å stenbundna,

icke odlingsbara kärrmarker, hvilka därigenom gö-

ras väl räntebärande. Alvirket betalas högt och

röner ständig efterfrågan.

Alnus incana, Gråal

D:o d:o

D:o d:o

Mindre anspråksfull å jordmån, växer bra å låg-

ländt sandmark s. s. vid hafs- och insjöstränder.

Bildar utmärkta läbälten.

Ampelopsis hederacea macrophylla

Betula alba, Björk
D:o d:o

D:o d:o, upptagna direkt urskogsmarken
D:o d:o d:o d:o

Betula lutea, Gulbjörk
D:o d:o

Från Canada. Virket har vacker gul färg och

är eftersökt för möbeltillverkning.

Betula papyrifera, Pappersbjörk
D:o d:o

Från Canada. Vacker stamform, hastig växt,

bibehåller barken hvit, värdefullt virke.

Berberis vulgaris, Berberis

Caragana arborescens, Sibiriskt ärtträd

D:o d:o

Hög buske med vackra guldregnliknande blom-

mor, mycket anspråkslös å jordmån. Synnerligt

lämplig till häckar och bersåer. Härdig äfven i

norra Sverige.

'lo

'lo

'lo

Vi

'lo

10—20
25—50
75—100
100-150

10—20
15-35
40—65

15-60

15—30
30—50
1 mtr
20-40

10—20
20—40

10—20
20—40

5—7

20-30
30—70

0,10

0,15

0,15

0,20

0,15

0,15

0,15

0,35

0,15

0,15

0,20

0,10

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,90

1,50

3,-
3,50

1,-

2,25

3,-

7,-

1,50

2,25

4,-
1,-

1,50

2,25

1,50

2,25

1,80

1,80

3,-

(posladress)



Insänd benäget order i god tid!

Trädslag
" S Pris pr Tusenpris pr

^ I P I ^
L ,A« ' l.OOO- ÖO,OTO-

tyck
,
100 st. 50,000 ' liX),0O:'

Carpinus betulus, Avenbok
D:o d:o

D:o d:o

Bildar liksom föregående täta vackra fläckar.

Virket värdefullt. Synnerligt lämplig till inplan-

tering i ekbestånd.

Castanea vesea, Äkta kastanje.

Clematis vitalba, Skogsrefva

Cornus alba, Cornell

Vo

"•A

7—25 I 0,15

30-60 i 0,15

20—40
i 0,15

Copylus avelana, Hassel
D:o d:o

D:o d:o

Crataegrus monog-yna, Hagrtorn.

D:o d:o

D:o d:o

Vo 10-30 0,20

—
I'
0,15

-/o 30—40 0,15

20—40 0,15

2/i 20—50 0,20

3/i 40-70 0,25

20—40 0,15

20—30 0,15

40—70
i
0,15

Cytisus alpinus, Guldregn
D:o d:o

Fagfus silvatica, Rödbok
D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

Fagus silvatica atpopurpurea, Blodbok
D:o d:o

Fraxinus americana, Gråask frän Nord-
amerika

D:o d:o

Vo

2/o

-/2

10—15 0,15

30—40
! 0,15

10-

10-

15-

25-

-30 ' 0,15

-20 0,15

-30 0,15

-40 0,15

40—50 0,15

70—85 0,75

85—100, L-

-40 !'

-20
0,15

0,15

1.50

3,-
3,50



Insänd benäget order i god tid

rädsla

Fraxinus americana, Gråask från Nord-

amerika

D:o d:o

D:o d:o

Se nedan!

Fraxinus exelsior, Vanlig ask

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

Se nedan!

Fraxinus ornus, Manna-ask
D:o d:o

Asken växer på god, fuktig jordmån snabbare

än de flesta andra löfträd. Särskildt är detta för-

hållandet med Fraxinus americana. Askvirkets

öfverlägsna egenskaper och mångsidiga använd-

barhet äro ju allmänt kända. Efterfrågan såväl

som priset därå är i starkt stigande. Den som
bygger för framtiden gör klokt i att i stor skala

plantera ask. Fraxinus ornus, manna-asken, är

hufvudsakligen värdefull som allé- och parkträd.

Särskildt under blomningen är den mycket dekorativ.

Genista tinctoria, Ginst

Hippophae rhamnoides, Haftorn

Jugrlans cinerea, Grå valnöt

Från N. Amerika.

Juglans nigra, Svart valnöt

Från N. Amerika.

Juglans regia, Vanlig valnöt

Juglans siboldiana, Långbladig valnöt

Från Japan.

Vi

V2

V2

Vi

V2

V2

V2

Vo

25—45
30—60
90—95

5—10
20—25
25—50
60—90
—107

20—50

Pris pr

styck

10—20

Vo



Plantera löfträd!

Ingenting bidrager mer att skänka åt vårt sinne vårens

friskhet och lifslust än att följa löfträdens uppvaknande ur

vinterdvalan, utvecklingen af deras ständig* förnyade, friska

löfklädnad. Ingenting skänker åt landskapet, åt vårt hem en

vackrare och mera leende prägel än våra löfträdsalléer, löf-

trädsdungar och löfträdsskogar. Tyvärr minskas dock dessa

årligen i svindlande hast, och gapande kalmarker eller i bättre

fall stela, allvarliga barrskogar träda i stället. Därför denna

maning: Rädda åt oss löfskogen! Plantera löfträd öfverallt

där de kunna trifvas, längs alla Edra vägar, å gärdes- och

inägobackar, i hagar och skogsmark! Detta ej endast af

ideella hänsyn utan äfven af ekonomiska. Efterfrågan på löf-

trädsvirke är alltjämt stor och i säkert stigande. Särskildt är

detta förhållandet med ek, bok, ask, al och lönn, som kunna

säljas i huru stora partier som helst och till förmånliga pris.

I utlandet har man redan länge insett vikten af att skydda

löfskogen och utvidga dess område. Vi hafva i Sverige föga

erfarenhet om den mycket ansenliga afkastning en intensiv

löfskogsskötsel kan medföra. I Tyskland och äfven i Dan-

mark är det ej sällsynt att träffa på ekskogar, i hvilka en stor

procent af träden representera hvar för sig ett värde af flera

hundra kronor, ja, enstaka träd ända till 1,000 å 1,500 kronor.

Men så ägnas också ekskogen därstädes den noggrannaste

omsorg. Afven bokskogarna skötas och vårdas där på ett sätt,

som höjer deras afkastning och värde ofantligt. Dock ej en-

dast ek och bok skänkas dylik intensiv skötsel — alla andra

värdefulla löfträd, företrädesvis ask, al, lönn, lind och alm

planteras årligen i milliontal. — Låt oss följa dessa goda före-

dömen samt i tide bygga för framtiden!

Plantera löfträd I



Skogshackan SVEA.
(Patent sökt.)

Med tanke på det alltjämt ökade intresse, hvarmed skogssådd och plan-

tering numera omfattas af Sveriges skogsägare, taga vi oss friheten erbjuda

Eder ofvanstående redskap; i sitt slag det hållbaraste och mest fulländade,

som i vårt land står att erhålla.

Skogshackan SVEA, som nu för första gången föres i marknaden, har

dessförinnan profvats af ett flertal jägmästare, skogsförvaltare och skogvaktare

och är, enligt deras utlåtande, konstruerad med full hänsyn till alla fordringar,

som af en intresserad skogsvårdare kan ställas på ett dylikt verktyg.

Materialet är Sandvikens l:ma härdade fjäderstål och vikten endast 1,5

kg., hvilket senare är af stor betydelse vid tillfällen då skolbarn verkställa

skogsplantering.

Skaftet fästes med tvenne fålar och genomgående mutterförsedda bultar.

Vid odling och rödjning är hackan, om den slipas, ett ypperligt redskap.

Priset är kr. 1,75 pr st. — 18 kr. pr duss. netto, fritt Sandviken. Vid

större leveranser lämnas rabatt.

Vi tillverka dessutom Såningskannor. Planteringsspett, Bnsksaxar
m. m. af bästa beskaffenhet och till lägsta priser.

Bernhard & Anderssons Fabriks Aktiebolag,

Sandviken.

— INTYG: —
Ofvannämnda hacka har af mig blifvit använd, och har jag funnit densamma vara ett lätt,

starkt och bekvämt skogsodlingsredskap.

Bomhus den 6 Oktober 1909. C. A. GUStafSSOn.

Utkommer

med ett num-

mer den l:a i

hvarje månad.

^ O

Craaaaraen
Illustrerad tidskrift för trädgårds-

skötsel.

Prenumera-

tionspris

för helt år

3 kr.

Redaktion: D:r TH. WULFF, AXEL PIHL, GUSTAF LIND,

FRANS LILJEWALL.

Behandlar populärt allt som berör trädgårdsodlingen. Följer dagshändelserna

på området. Är rikt illustrerad. Utmärkt annonsorgan för trädgårdsbranschen.
Profnummer sändes franko på begäran.

Red. adr.: Stockholm 2.
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Insänd benäget order i god tid!

Pris pr Tusenpris pr

Trädslag u i~. 1,000- ; 50,000-
styek 100 st. ^qqq

|

iq^j^

Kr. Kr. Kr. ' Kr.

Ligrustpum ovalifolium, Storbladig li-

guster
Snabbväxande. Stora blad, som gröna kvarsitta

nästan hela vintern.

Lig-ustFum vulgrape. Vanlig- lig-uster.

Philadelfus eoponapius, Jasmin

20—30 0,1.5 3,- 25,

7i 25—50 0,15 3,-1:25,—

Populus canadensis, Canadapoppel Vi

Synnerligt lämplig å tlygsandsmarker.
|

30—35 0,35
I

7,-

40—65 :, 0,30
I

6,-

Populus pypamidalis, Pypamidpoppel.. °;'i :

30—60 0.25 5,

Qvepcus eoecinea, Schaplakansek
Från N. Amerika. Se nedan I

Qvepeus palustpis, Käppek
Från X. .Amerika. Se nedan!

Quepcus pedunculata, Stjälkek
D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

I Quereus rubpa, Puppurek fr. N. Amerika
D:o d:o

D:o d:o

Eken är i allmänhet mindre fordrande på jord-

mån än de flesta af våra ädla löfträd. För att nå
sin bästa utveckling kräfver den dock en kraftig,

fuktig och djup jordmån. Dess virkes framstående
egenskaper gör den jämte asken till vårt värde-
fullaste löfträd. I dekorativt hänseende äro sär-

skildt rubra. palustris, coccinia beaktansvärda ge-
nom sina stora blad, hvilka under hösten antaga
en starkt framträdande röd färg.

Kken bildar äf\en utmärkt vackra, kraftiga, låga
häckar kring rabatter eller utmed trädgårdsgångar.
Den planteras då på 5 cm. afstånd och klippes

/i

15—25 0.25 5,

15—201 0,25

10—30 0,15 1,50 10,-

20—50 0,15 ! 2,25 15,-

15—25 0,15

20—40
[
0,15

2,25 \.
15,-

3,- 20,-

9,-

10—30 0,15 i 2,25 12,-11,-
15—20 0,20 4,— ,30,-

40—60 0,50 10,—;;

11



Insänd benäget order i god tid!

T r ä d s 1 a

n n
Pris pr

styck 100 st.

Tusenpris pr

1,000- 50,000-
50,000 100,000

hvarjc vinter ned till ett par cm. från marken samt

hålles under sommaren nere vid 1 å 2 decimeters

höjd. Såväl ettåriga som äldre plantor kunna an-

vändas.

Robinia pseudo-accasia, Robinia
D:o d:o, buskar

Utmärkt vacker, lämplig å sandmarker. Virket

mycket värdefullt.

Sorbus aucuparia, Rönn
D:o d:o

På grund af sitt värde som prydnadsträd och

stora betydelse för småfogelvärlden borde rönnen
planteras i stor utsträckning. Den reder sig bra

äfven å mager jordmån.

Sorbus scandica, Svensk oxel

Äfven i stormiga lägen förändrar oxeln icke sin

vackra växtform, och då den ej heller utsuger

marken, är den såsom vindskydd kring trädgårdar

och parker kanske det förnämsta af alla våra in-

hemska löfträd.

Spartium seoparium, Harris

Växer på flygsand, håller sig grön hela vintern

och utgör ett utmärkt vinterfoder för hararne.

Spirea Bumalda

Spirea oppulifolia

Spirea salicifolia

Symphoria raeemosa, Snöbär

Syringa jaeihea, Syren, violett

— 12

'lo

'Il

'Il

50—100
100-130

0,50

0,60

20—50 0,15

30—80 0,20

65—100

8—12

20—35

50—70

80—100

25-30

10—15

0,30

0,15

0,50

0,25

0,30

0,15

0,60

10,-

12,-

10,-

5,-

6,-

2,75

12,-

70,-

(postadress) 2



Insänd benäget order i god tid'

Pris pr Tusenpris pr

T r ä d s 1 a
~ 3

im». 1,003-50,000-
!•* «'• 5(1,000 100,000

Syringra vulgfaris, Syren (vanl. röd)

D:o d:o

Tilia gfpandifolia, Stopbladig lind

D:o d:o

Tilia parvifolia, Småbladigf lind

D:o d:o

Lindame torde som berså- och alléträd räknas till

de värdefullaste. Den storbladiga formen tjxkes

vara mest använd, ehuru den ej är fullt så mot-
ståndskraftig mot sjukdomar, som den småbladiga.

Den småbladiga linden är särskildt lämplig som
underlag för andra lindarter.

Ulmus monlana, Storbladig- alm
D:o d:o

D:o d:o

Almame höra till våra ståtligaste löfträd och
uppnå å god jord betjdande dimensioner. De sy-

nas emellertid kunna reda sig bra äfven under
anspråkslösare förhållanden, t. ex. å våra flygsands-
fält. De bilda täta, härdiga häckar. Mrket är

mvcket värdefullt.

-o 5—12 0,15 3,- 20,-
2/i 15—30 0,20 4,- 32,-

Vo
^2

10-

20-

-20 0,15

-40 0,15

5—10 0,15

40—75 0,25

I

8—12 i

0,15

20—40 0,15

40—65 0,20

1,80 12,-

3,50 25,-

1,20 8,-

5,- 40,.

1,20 8,-

2,- 13,

4,- 30,-

Vänd!

13



Insänd benäget order i god tid!

Grundstammar till förädling.

Trädslag



Hvad skall man plantera?

Å g-od löfskogsjord (ler- och kalkrik jopdmån).

Ask (i fuktiga lägen), ek, bok : Douglasgran, sitkagran, silfver-

(under öfverbestånd), alm, lönn, gran m. fl. abiesarter.

klibbal (i fuktiga lägen), valnöt.

Å god barrskogsjord (morängpus).

Ek, ask, klibbal, björk, bok,
;

Gran, tall, lärk, Douglasgran,
lönn.

;

silfvergran, sitkagran, abies con-
; color, ab. nordmanniana.

Å god ljungmark (där enen visar trefnad).

Ek, björk, al, lönn, alm. Gran, tall, Douglasgran, lärk,

Banksianatall.

Å dålig ljungmark (där enen saknas eller är lågväxt).

Björk, gråal. Banksianatall, tall, bergtall,

hvitgran (alba, pungens).

Å mag-er sandmark, flygsand o. d.

Gråal, poppel, alm, robinia, • Banksianatall (icke i blåsigt

björk, ek, rönn, lönn, fläder.
|

läge), österrikisk tall, strandtall,

I hvitgran, bergtall.

I blåsiga lägen (kustland o. d.)

Gråal, poppel, ek, oxel, björk,
,

Hvitgran, bergtall, österrikisk

alm, nafverlönn. I tall, cembratall (å bergbunden

I

mark).

1 kalla lägen (utdikad kärr- oeh mossmark).
Al, björk, ek och ask (å kärr-

j
Banksianatall, tall, contortatall,

jord), pil (å kärrjord),
|

bergtall.

Till vindskydd kring åker och tomt el. d.

Oxel, afvenbok, bok, hassel, ' Hvitgran, bergtall, silfvergran.

fruktträd, gråal, nafverlönn.
|

Till häckar.

Höga: Afvenbok, bok, alm, ! Idegran, gran, hvitgran, silfver-

nafverlönn. Låga: Liguster, hag- I gran, cypress,

torn, caragana, ek (kring rabat-
i

ter), buxbom, lind.
}

Längs vägar.

Lönn, kastanj, lind, oxel, rönn, i Ädelgranar, (pectinata, conco-

fruktträd, björk (papyrifera och I lor, nordmanniana nobilis m. fl.),

alba) blandade eksorter, fruktträd.
|

picea pungens, cembratall.

Till gragn för villebrådet.

Qvercus ilicifolia, nafverlönn,

kastanj, hassel, asp, rönn, hägg,
harris, caragana, perenna lupiner.

Enbuskar, bergtall, hvitgran.



Herrar Skogsägare och Skogsmän!

Glöm ej bort att prenumerera på Skogvaktaren för 1910.

Pris 2 kr. 20 öre pr^år. 12 häften med 40 sidor, rikt illustre-

rad, tillsammans 400 sidor pr år. Skildringar från skogsbyg-

den af Karl Skog. Jagt- och djurlifsskildringar. Lättläst och

intressant. Uppsatser om skogsskötsel och jagtvård af våra

bästa författare. Utgår i 3,500 ex. Bästa annonsorgan för

allt hvad till skogsbranschen hör.

Sv. Jägareförbundets redaktör Herr Grefve Gustaf Cl:n Lewenhaupt
har haft vänHgheten att i Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift fälla föl-

jande omdöme om Skogvaktaren:

^Skogvaktaren^, tidskrift för skogsvård och jagt, har utkommit med
sitt 7:de och 8:de häfte. Med vaket intresse och framsynt blick synes denna

publikation konsekvent arbeta för en bättre tingens ordning, i all synnerhet

på skogsskötselns område. Sträfvandena att inarbeta uppfattningen om det

nödvändiga i en obligatorisk planteringsdag för byalag och folkskola äro af

den art, att man ej kan annat än kraftigt söka medverka till deras realise-

rande. Ett statslotteri till utdikning af försumpade möss- och skogsmarker

synes vara ett förslag, som helt visst äfven torde vara ägnadt att väcka efter-

tanke. I hvarje häfte af denna tidskrift kan man vara förvissad om att finna

en af liflig öfvertygelse besjälad sträfvan att på ett eller annat sätt gagna
vårt fosterland.»

Exp. af Skogvaktaren,

Bomhus, Gefle.

^

(postadress)



Plantmaterielets vård och användande.

Plantorna böra vid ankomsten genast uppackas och jordslås väl

å ett beskuggadt ställe ä eller strax i närheten af den mark, där de

skola utplanteras. Vid jordslagningen bör tillses, att den sker i tunna

lager, att plantorna komma att stå i ungefär 45° vinkel, att gräfningen

sker sä djupt, att plantrötterna få fritt utrymme och ej böjas uppåt,

samt att jorden väl tilltrampas mellan raderna och därefter vattnas

grundligt (om jordslagningen ägt rum under våren). På sådant sätt

jordslagna plantor kunna utan att taga skada förvaras från vår till

höst eller tvärtom. Skulle plantpacken vid ankomsten befinnas frusen,

bör den ställas i en källare el. d., där den kan få sakta upptina.

VmViS-arterna: Vanlig tall och Banksianatall kunna å nyligen af-

verkad mark samt å god sand- och ljungmark med fördel utplanteras

som Vo. Å gräsbunden mark samt mager sand- och ljungmark böra

användas äldre, helst omskolade plantor. Bergtallarterna kunna ut-

planteras som ^/o eller, i fordrande fall, ^/i och -/a. Öfriga tallarter

planteras som omskolade 2-, 3- eller 4-åriga. Omskolning sker helst

vid ett år.

k\i\es-arterna kunna å god beskuggad mark planteras som ^/o

eller till och med -/o. Säkrast är dock att använda ^U eller '-/s. Om-
skolning vid 2 eller 3 år.

?\Q,Q2i-arterna: Vanlig gran kan ä mark, som ej är mycket besvärad

af ogräs, planteras som ^.o eller ^/o. Å gräsbunden mark bör alltid an-

vändas omskolade 3- eller 4-åriga plantor. Öfriga Picea-arter böra helst

planteras som omskolade 3- eller 4-åriga. Sitkagran bör i plantskolan

skyddas mot nattfroster. Omskolning vid 1 eller vanligen 2 års ålder.

Pseudotsuga Doug-lasii förhåller sig som Abies-arterna.

'LdiViyi-arterna kunna utplanteras som -/o eller hellre Vi eller Va.

Omskolning vid 1 år.

LöftPäd: Under öfverskydd kan bok planteras redan som Vo eller

^/o, säkrare är dock V2 eller ^,2. Ask bör helst planteras som V2 eller

^k; Ek som Vo, Vo eller Vi och V2; Björk och al som ^/o eller om-

skolade Vi och V2. Öfriga löfträd som ^/o eller omskolade äldre.

Som regel gäller både för barr- och löfträd att om säkert och

hastigt resultat önskas är bäst använda kraftiga omskolade plantor.

Med afseende på planteringstiden kan man välja mellan vår-

och höstkultur. Vårkulturen bör taga sin början kort efter källoss-

ningen och kan sedan fortgå till dess plantorna börja »skjuta», vanligen

— 15 —



till slutet af maj månad. Den största försiktighet måste iakttagas för

att rötterna ej skola förstöras eller skadas af sol och de torra vår-

vindarne. I sådant syfte böra plantorna förvaras å ett väl beskuggadt

och skyddadt ställe samt under kulturarbetet af planteringsfolket bäras

med rötterna doppade i jordvälling och väl omlindade med fuktig

mossa. Skulle rotspetsarne misstänkas vara skadade, är det lämpligt

beskära rötterna till omkring en tredjedel af deras längd. Höstkalturen

kan börja för barrträd (undantagandes lärk) i medio af augusti, för löf-

träd och lärk vid tiden för löf- och barrfällningen samt fortgå till dess

frost inträffar. Den kan med bästa resultat användas i synnerhet å

sandjord och annan lätt jord, där ofta nog under våren planterings-

tiden inskränkes högst betydligt af torkan. Äfven är höstkultur för-

delaktig för trädslag, hvilkas vegetationstid inträder tidigt, såsom björk,

al, lärk, tallarterna m. fl. Under hösten är faran för plantrötternas ut-

torkande under transporten mindre, men bör dock ej lämnas obeaktad.

Afståndet mellan plantorna spelar vid planteringen en viktig roll.

Därvid har man att taga hänsyn dels till markens beskaffenhet och

dels till trädslaget. Å ordinär, god skogsmark bör afståndet tagas om-

kring 1 å 1,2 m. (4 fot), å mager mark däremot ej öfver 1 m. Bok
bör planteras med 0,6o m. (kv.) förband eller högst lxO,6o m. afstånd,

ek, ask m. fl. löfträd med 1 å 1,2 m,, gran och silfvergran med 1

samt tall med 1 å 1,2 m., om oomskolade plantor användas. Med
omskolade plantor kan förbandet tagas något större. Ju förr beståndet

sluter sig desto bättre för marken och beståndet. Visserligen ställer

sig en tät plantering i början ganska mycket dyrare än en gles, men
utbytet blir till gengäld så mycket större och värdefullare.

Till plantering af 1 hektar

med 0,60 m. förband (kvadrat) omkr. 28,000 plantor,

» 1x0,60 » » » » 17,000

1 » » » » 10,000

1,2 » » » » 7,000

» 1,3 » » » » 6,000

» 1,.5 » » » » 4,500 »

Christiaustads Nya Accideiistryckeri, 1910.

(postadress)



Ranviks Plantskolor

grundades år 1897 och omfatta nu-

mera en areal af om färing 17 hef?tar.

Planttillgång omt^r 12 millioner

diuerse planfor.

Svenskt Tall- och (Sranfrö

af hasta kvalité levereras i mån

af tillgång och till dagens lägsta

priser från uår i yjlira belägna

fröklängiiingsanstalt.



Herrar Trädgårdsmästare och Trädgårdsodlare
torde benäget observera Ranviks Plantskolors i Båstad

anlagda stora trädgårdsafdelning, hvarifrån vi hösten 1910

hoppas kunna erbjuda stora partier moderstammar af äpple,

doiicin, päron, kvitten, plommon (S:t JuHen), körsbär m. m.,

äfvensom drlfsyrener, konvaljgroddar, rosor (moderstammar)

samt fröplantor af de flesta för vårt land härdiga prydnads-

buskar.

Då den för ändamålet förvärfvade marken har ett fritt,

högt läge — cirka 3—400 fot öfver hafvet — sakta sluttande

mot öster och sydost, samt då jordmånen är den allra bästa

— något lerblandad sandmylla å kalkmärgel — torde det

materiel Ranviks plantskolor kan komma att erbjuda helt visst

kunna tillfredsställa ganska stora anspråk.

Som föreståndare för trädgårdsafdelningen är anställd en

från Experimentalfältet utexaminerad och under flera år vid

tyska handelsträdgårdar tränad fackman.

Då det alls icke är vår uppgift eller afsikt att konkurrera

med vårt lands trädgårdsaffärer, utan vi tvärtom hoppas i

Herrar Trädgårdsmästare vinna våra bästa kunder genom att

tillhandahålla grundämnen, som hittills måst hämtas från ut-

landets plantskolor, våga vi hoppas att vårt nya företag må
vinna Herrar Trädgårdsmästares förtroende och välvilliga stöd.

Med tacksamhet skola vi mottaga och söka efter förmåga

realisera önskemål i sådant syfte, hvarå man benäget gör oss

uppmärksamma.

Genom plantskolornas för sol och alla vindar öppna läge

utmärka sig våra plantor icke för långa, gängliga årsskott men

blifva däremot väl förvidade och härdiga. Särskildt bedja vi

få framhålla deras rika, kraftiga rotsystem.

Ranviks Plantskolor.

Referenser: Direktör Gast. Lind, Experimentalfältet, Direktör

Rudolf Åbelln, Båstad, m. fl.

Christianstads Nya Acc.-tryclreri.
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