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Statlig skogsf
örvaltning
intill 1883
av Gunilla Nordströ m

Skogen har frå n tidernas begynnelse
varit vä sentlig för Sveriges försö rjning
och bestä mmelser om den finns redan i
landskapslagarna . I Magnus Erikssons
landslag frå n 1347 stadgas det om jakt
på det allm ä nnas ägor, ä ven om ” all mä n ” torde ha setts som ett något dim migt begrepp, d å stora delar av riket
var ägorä ttsligt oreglerat. Senare dek larerade Gustav Vasa i det s k skogsregalet 1542 att ” de ägor som var obebyggda h örde Gud , Konungen och Sveriges krona till ” . Han anställde också en
brokig skara av få gelfä ngare, falkenerare, hä gnfå ngare och skyttar som var
sysselsatta , frä mst med jakt, i de all m ä nna skogarna. Skogen tycks ses som
örrå d av kött och skinnvaror. Virkesett f
produktionen blev en bisak , vilken troligen uppfattades som en outsinlig resurs. Skogen krä vde på Gustav Vasas
tid ingen egentlig omsorg.

Skogsstaten organiseras
Men det fanns tydligen ett behov av att
befasta organisation och administration
av den statliga skogs- och jaktvå rden ,
ty 1606 utn ä mndes en överhovjä gmästare som frå n 1613 benä mns överör
jägm ä stare. Denne skulle ha ansvar f
tillsynen av kronans skogar och de perör den direkta
soner som var anst ä llda f
vå rden av dessa . Hovjägarstaten var

under 1600-talet en del av hovstaten
och således separerad frå n övrig statlig
verksamhet.
Under drottning Kristina först ä rker
man jägeristaten lokalt samt tillsä tter
å r 1635 en riksjägm ästare med ansvar
ör hela riket. Nu böijar man också inf
örefö ra begreppet hejderideri , dvs f
gå ngaren till reviren .1
I princip var förvaltningen starkt centraliserad och knuten till regent och råd
i huvudstaden. Praktiskt sett torde dock
de ansvariga i vaije bevakningstrakt ha
kunnat agera utan allt för mycket in blandning frå n riksjägm ästaren.
Skogen hade ett flertal väsentliga
funktioner, som leverantör av byggnadsmaterial till fartyg, material till master
samt som brä nsle till masugnar. Då jä rnet hade en betydelsefull roll som vå r
frä msta exportvara var man tvungen
ör dess produktion. I
att sä kra skogen f
södra och mellersta Sverige oroade man
sig redan d å för skogsbrist. Överavverkning hade skett och det som senare blev Svä ltorna hade böijat att utbreda sig.
Befolkningen till ä ts ej l ä ngre att gö ra
” intagor i skogen genom bebyggelse
utom i de vidlyftige ödesskogar i norr” .
Statsmakten ansåg sig uppenbarligen
tvungen att ytterligare skydda skogen.
Det utfä rdades skogsordningar 1647 och
1664, samtidigt som skyddsbest ä m -
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melser for ek och andra bä rande träd
ördes. Staten f
inf
örsä krade sig ä ven om
mastträd och s k storverksträ d , vilka i
princip överf
ördes till statligt regale,
dock med ett f
örh ållandevis invecklat
ör att utlösa enskild rä tt.
rä ttssystem f
Riksjägmästarä mbetet upphö rde 1682
och istället tillsattes fyra jägerifiskaler
med ansvar f
ör jä geribetjä n ingen i sina
respektive distrikt . Till dessa kom ett
antal öveijä gm ästare som i princip
skulle finnas i vaije lä n. I flera fall anör två eller flera lä n.
svarade de dock f
Öveijägm ä starna var avl önade av landsstaten och så ledes underst ä llda Konungens befallningshavare , dvs det som
nu ä r l ä nsstyrelsen.2 Jägerifiskalema
avlönades med sakören , dvs inkomna
bötesmedel fr å n de brott mot skogs
örordningar som anmä ldes till h ä rads
f
rä tterna. Deras uppgifter f
örefaller tä mligen oklara och befattningen tycks f
örsvinna under 1740-talet.
Innebörden av begreppet allm ä nna
skogar och den d ä rmed sammanhä ngande avgrä nsningen av jägeripersona
lens ansvarsområde vå llade vid flera
tillfä llen konflikter med allm ä nheten .
De skogsområ den som ansågs vara enskilda togs uttryckligen ifrå n deras f
örvaltning 1767.
Skogsf
örvaltningen centraliserades
å ter 1780 genom en ny instruktion f
ör
ö verhovjägm ästaren , som d å fick riksjä gm ästares status. Överjägmästarna
finns kvar i l ä nen , men med ny huvud man . De skulle fungera som ett led mel
örvaltning, men
lan lokal och central f
kopplingen till l ä nsf
örvaltningen upph ö rde.
Det finns exempel pä att jägeristatens
personal på mer eller mindre frivillig
bas anvä ndes som extra styrkor vid krig.
De borde ju ha varit flinka att hantera
vapen och hade med sä kerhet stor kunskap om lokala f
örhå llanden . Detta f
ör-

h å llande fick fastare form 1790, d å
jä ge rista ten ombildas till jä gerikorps
med skyldighet att delta i rikets f
örsvar. Gustav III krä vde soldater till det
ryska kriget . Lokalf
örvaltningen av skogen ombesö rjdes istä llet av kronofogdar
och lä nsm ä n . Förhå llandet varar till
1793 d å jä geristaten å terupprä ttas i sin
gamla form .
Ö verhovjä gm ä starä mbetet bestod
fram till 1824 d å l ä nsstyrelserna å ter
fick ansvaret f
ör skogsf
örvaltningen.
Titeln överhovjägm ästare anvä nds dock,

dels av chefen f
ör Skogsinstitutet 18281838 och d ä refter av en hovfunktionä r.

- Statlig skogsförvaltning
- under 1800- talet

-

-

Skogsinstitutet inrä ttas 1828 som utbildningsanstalt f
ör jägeri personal och
ör att erhå lla tjä nst som öveijägm äsf
tare krä vdes godk ä nd utbildning d ä rörinnan tycks de h ögre tjä nsifrå n . Dessf
terna ha tillsatts med frä mst officerare.
Frå n 1841 fick Skogsinstitutet till
uppgift att utöva tillsyn över de all m ä nna skogarna och blev på så sä tt ett
embryo till en central myndighet. Skogsstyrelsen inrä ttades sedan 1859 och dä rmed hade man skapat en enhetlig och
central myndighet. Ö veijä gm ästarna
finns kvar i lä nen , men ä r nu direkt
ansvariga under skogsstyrelsen och
lä nsstyrelsens inblandning upphör .
Landet delades 1869 in i sex distrikt
med en skogsinspektör som chef över de
i distrikten ingå ende reviren . Cheferna
ör distrikten kallar sig å nyo öveijägf
m ästare under 1890-talet, en titel som
d ä rvid få r ny innebö rd.
Skogsstyrelsen uppgick 1883 i den d å
nybildade dom ä nstyrelsen , vilket inte
örä ndring på vare
innebar nå gon större f
sig lokal eller regional nivå.
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Skogshandlingar i Göteborgs landsarkiv
Göteborgs landsarkivs ansvarsområ de
omfattar Göteborgs och Bohus l ä n ,
Vä rmlands l ä n , Skaraborgs lä n och
Älvsborgs l ä n . De öveijägm ästararkiv,
örvaras d ä r, ä r ojä mt bevarade.
som f
Det mest omfattande ä r Skaraborgs
medan Älvsborgs och Göteborgs och
Bohulä ns är betydligt mindre. Det vä rmörstördes mestadels
lä ndska materialet f
nä r Karlstad brann 1865.
Arkiven innehå ller bl a de å rsvisa rapporter som jägm ästarna i reviren var
skyldiga att avge. Dessa å terspeglar väl
örä ndringar och skillnader i revirens
f
miljöer. J ägm ästarnas rapporter ä r detaljerade beskrivningar över revirens
klimat och skogsmarkens beskaffenhet.
De innehå ller ä ven jaktrapporter, d ä r
man noga skiljer på ” nyttigt ” och ” onyt
tigt” vilt. Vå ra hotade djurarter som
varg och lo, vilka vi vill skall fortleva ,
bedrev man klappjakt på.
Av stort intresse ä r de utsyningshandlingar, som finns över reviren, deras kronoparker och bevakningstrakter .
Dessa kan uppfattas som embryon till
senare tiders regelrä tta skogshushå ll ningsplaner. Utsyningshandlingama reör skogen och
dogö r relativt noggrant f
dess m öjligheter till utveckling. Arkiven innehåller ä ven inkomna handlingar
frå n de myndigheter och instanser som
var intressenter i skogen .
Syner över de bost ä llen som jä geri staten ägde eller disponerade ä r kanske
inte så skogligt vä rdefulla , men d ä reör byggnadsanti mot en god k ä lla f
kvariskt intresserade.
Det finns också rent administrativa
handlingar som rä kenskaper och personalhandlingar av olika slag. Kartor
och ritningar ingå r i arkiven . Vad beträffar överjägm ä starnas arkiv ä r de
handlingar som berör skog och jakt i

-

regel tillsä nda denne frå n revirjä gm ästarna och annan underlydande personal.
Revirarkiven ä r generellt mer omfattande och senare i tiden. Öveijägm äs
tararkivens tyngdpunkt ä r 17-1800-tal,
medan revirens ä r 18-1900-tal. I vissa
av revirarkiven ä r 1700-talshandling
ama omfattande, men det ä r mer undantag ä n regel . Reviren reglerades och
omorganiserades 1870, d å ett flertal bö rjar sin verksamhet.
Arkiven inneh å ller bl a skogsakter
rörande kronoparkerna . Dessa innehå l ler fastighets och skogsindelningshand lingar , arrendeavtal och markvä rde
ringar . Fr å n 1850-1860 - talet börjar
skogshush å llningsplaner allm ä nt att
örekomma. I dessa finns beskrivningar
f
ö ver skogsområ dens belä genhet, grä n ör skoser och storlek . Man redogör f
gens historik , markens och st å nd skogens beskaffenhet och m öjligheter
till utveckling. I skogshush å llningsplanema ingå r också beskrivningar av
ördelning på skogen samt
åldersklassf
öljder. I revirarkiven
uppgjorda hyggesf
finns ofta ett relativt omfattande kartmaterial .
Arkivens handlingar kan vara svå rtydda f
ör skogshistoriskt intresserade
forskare på grund av den tyska skriv
stil, som var gä llande innan 1800-talet.
örhållande gä ller generellt n ä r
Detta f
ördjupa sig i ä ldre arkiv, och
man vill f
ör
vid Göteborgs landsarkiv har vi d ä rf
ör forskare.
kurser i handskriftsläsning f
För att lyfta fram de skogshistoriska
k ä llorna beh över vi skogligt kunniga
forskare, d å handlingarna ofta har en
fackm ä ssig karakt ä r som ter sig svå ra
ör en humanist och arkivarie. Ett spä n f
nande material vä ntar på att tas fram
ur arkivmagasinen och anvä ndas av er.

-
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-

-

Vä lkomna!

Noter, se nä sta sida
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Noter
i

2

Hejderideri kommer frå n tyskans ” hedridare” ,
dvs den som red över/genom heden/skogen och

bevakade denna.
Då skogshandlingar f
örekommer både i landskontoren och landskanslierna , anvä nds lä nsstyrelse som samlande term. Landskontoren hade
örr hand om l ä nens ekonomi , t ex insamling av
f
skatter. Landskansliet svarade f
ör mer admi nistrativa görom å l.
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