
Arne C Johansson, född 1931. Civiljägmästare 1959 och an-
ställd i Domänverket samma år. 1961 - 1964 lärare vid Kolle-
hergs skogsskola, 1964- 1971 biträdande jägmästare Domänverket
Skåne, 1972 - 1980 revirförvaltare Domänverket Överkalix^ 1980
- 1994 förvaltare Domänverket och Domän AB Vimmerby.
Pensionerad 1994. 1994 - 1997 egen verksamhet -konsult i EU-
frågor.

Byråkratins Höga Visa
Hur verksamheten i gamla Domänverket

skulle bedrivas var noggrant föreskrivet i
två tjocka handböcker, DFS och DRS, om varde-
ra ca 700 sidor. I DFS fanns alla de lagar och för-
ordningar från statsmakten som reglerade verk-
samheten i Domänverket, medan DFS innehöll
alla de regler och anvisningar som Kungliga Do-
mänstyrelsen utfärdat. Totalt omfattade reglerna
mer än 1 4000 sidor som förvaltningspersonalen
hade att beakta och stora delar av reglements-
samlingen måste förvaltningspersonalen ha i
minnet för att inte begå tjänstefel. Båda hand-
böckerna bestod av pärmar med lösblad som
ständigt måste hållas aktuella.

Här nedan kommer jag att ge några axplock ur
reglementssamlingen som var den som innehöll
de mest påtagliga anvisningarna för verksamhe-
ten.

jämte bilagor i två exemplar senast 1 augusti. Se-
dan domänstyrelsen erhållit del av Kungl. Maj: ts
beslut rörande styrelsens generalförslag, delgives
den ansvarige befattningshavaren det sålunda
fastställda förvaltningsförslaget”.

Extra förvaltningsförslag: ” Det åligger jäg-
mästare att i god tid innan anslagna medel för-
brukats inkomma med extra förvaltningsförslag,
därest tillskott av anslagsmedel erfordras för
slutförande av i förvaltningsförslaget fastställda
arbetsuppgifter.”

Kostnadsbudgeten inom reviret var alltså
närmast att betrakta som anslagsmedel helt
skilda från intäktssidan. ökade intäkter kunde
inte användas för att täcka kostnader utöver an-
slagna medel. Däremot fick besparingar inom
vissa arbetsuppgifter användas för täckande av
underskott inom andra arbetsuppgifter. Häri-
genom kunde verksamheten inom reviret trots
allt bedrivas ganska fritt förutsatt att man höll
sig inom den totala kostnadsramen och att alla
planerade arbeten blev utförda. Detta senare
kontrollerades å andra sidan sällan.
Utsyningsförslag: ” Med ledning av från do-

Förvaltningsförslag: ” Överjägmästare, jäg-
mästare, föreståndare för skogsskola och do-
mänintendent skola årligen upprätta förvalt-
ningsförslag omfattande såväl kostnader som
intäkter för kommande verksamhetsår,överjäg-
mästaren skall till domänstyrelsen ha inkommit
med av honom granskade förvaltningsförslag
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mmmiwip
B\ankett 47 6

I|

§
§mänstyrelsen erhållna

uppgifter angående vir-
kes- och arealbalans per
revir enligt hos domän-
styrelsen förd liggare,
skall jägmästare årligen
för 1 april till överjägmäs-
tare inlämna utsynings-
förslag i två exemplar av-
seende de utsyningar han
anser böra verkställas un-
der året. Uppgifterna skola,
beträffande såväl areal som
kubikmassa, specificeras per
posterna numreras i löpande följd. Uppgifterna
för de olika posterna skola summeras för hela
reviret. Överjägmästare skall senast 15 april för
prövning och fastställelse till styrelsen insända
ett exemplar av jägmästarnas förslag jämte sam-
mandrag för distriktet.Samtidigt med utsy-
tt ingsförslaget skall jägmästare upprätta förslag
i två exemplar till virkesuttagens disposition,

överjägmästaren skall upprätta sammandrag av
jägmästarnas förslag på blankett P 58.Samman-
draget skall i två exemplar jämte ett exemplar av
jägmästarnas förslag insändas till styrelsen sam-
tidigt med utsyningsförslaget. Sedan överjäg-
mästaren erhållit del av domänstyrelsens beslut,
skall han skyndsamt vidarebefordra detta till jäg-
mästarna och därvid återställe ena exemplaret av
deras förslag med de detaljändringar påtecknade
som överjägmästaren finner vara påkallade. Ut-

syning må påbörjas
innan utsyningsför-
slag hunnit prövas

l och fastställas”.§
| Utsyning: ” Jäg-
\ mästare är ansvarig
I för utsyningens
1 utförande inom
I reviret och skall

ägna synnerlig
omsorg åt detta för

skogsvården grundläggande arbete. Vid
utsyning av virke avsett att försäljas eller utläm-
nas på rot, skola träd vilka vid brösthöjd, 1,3 me-
ter från marken, hålla 10 centimeter och däröver,
stämplas med kronmärke såväl vid roten som å
stammen vid brösthöjd. Härvid skall särskild
omsorg nedläggas på att få rotstämpeln så tyd-
lig som möjligt, och skall anbringas så lågat att
trädets hela stam må kunna tillgodogöras, utan
att rotstämpeln därvid skadas. Vid utsyning av
virke, avsett att avverkas i revirets regi, skola alla
träd som i diameter vid brösthöjd hålla 20 centi-
meter och däröver, stämplas med kronmärke vid
nämnda höjd. Träd av klenare dimensioner må
märkas på enklare sätt”.

§

post och

Försäljning: ” Försäljning av virke och andra
effekter kan ske på auktion, genom infordrande
av förseglade anbud eller under hand, allt på sätt
i detta kapitel närmare föreskrivs.
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ett exemplar av grävningstabellerna”.Domänstyrelsen utfärdar årligen bestämmel-
ser, som skall gälla vid försäljning av virkespos-
ter upptagna i försäljningslängd. Försäljning av
virke genom skogsförvaltningen, skall ske inom
ramen av vederbörligen godkända utsynings-
och dispositionsförslag. Varje försäljningspost
skall noggrant värderas. Värdering av rotstående
virke skall ske med ledning av de priser, som do-
mänstyrelsen meddelar till auktionerna eller i
annat sammanhang.

Vid värdering skall någon av blanketterna F 3
eller F 47 användas. Då förhållandena på den lo-
kala marknaden givit anledning därtill. Må dock
värdering av smärre virkesposter ske efter enklare
grunder. Då ett flertal rotposter av ej alltför ringa
storlek skola försäljas samtidigt, skall utbud i re-
gel ske på hösten på offentliga auktioner”.

Försäljning genom infordrande av förseglade
anbud: ” Försäljning genom infordrande av för-
seglade anbud bör ifrågakomma framför allt
för upphugget virke. För rotstående skog bör
anbudsförsäljning användas, då posterna anses
vara för små eller deras antal för litet för att an-
ordna auktion”.

Planläggning av vägar: ” Med väg avses i det
följande trafikled, som är inrättad för gods- och
personaltransport med bil under barmarkstid.
Vägarna indelas i tre klasser, I, II och III. Vä-
garna indelas med hänsyn till sitt ändamål i hu-
vudvägar och bivägar. Till huvudvägar hänföras
viktiga genomfartsleder och vägar i övrigt, som
betjäna arealer med sådan omfattning eller så-
dan virkesproduktion att de årligen nyttjas som
vägar, vilka eljest är av väsentlig betydelse, öv-
riga vägar betecknas som bivägar.

Till väg hör vägbana sornt område därinvid,
som stadigvarande erfordras för vägbanans be-
stånd och underhåll, såsom slänt, bankett, dike
och upplagsplats för väghållningsmaterial o dyl.
ävensom trumma, skyddsräcke, vägmärke och
annan för vägens bestånd eller brukande utförd
anordning. Såsom väg anses även bro och färja
med färjeläge.

Väghållning omfattar byggande av väg, vägun-
derhåll och vinterväghållning. Med byggande av
väg avses förutom anläggning av väg även om-
läggning och förbättring av väg. Med anläggning
av väg förstås förändring av vägs läge i plan. För-
bättring av väg avser arbeten som är ägnade att
höja vägens standard, t ex förändring avvägpro-
filen eller förstärkning.

Försäljning under hand: ” Jägmästare må,
därest domänstyrelsen icke för visst fall annor-
lunda bestämmer, under hand försälja eller av-
giva offert om leverans av virke eller andra effek-
ter, vilkas värde understiga 5 000 kronor.”

Dikningsplaner: ” Dikningsplaner skola
upprättas för såväl nydikning som komplette-
ringsdikning, såvida dessa icke äro av obetyd-
lig omfattning. Dikningsplaner upprättas dels
av skogsvårdsavdelningens vid domänstyrelsen
personal och dels av revirpersonal. Av revirper-
sonal må dikningsplaner upprättas, som omfatta
högst 1000 m nydikning. Dikningsplan skall
innehålla karta, beskrivning samt grävningsta-
bell och kostnadsberäkning. Dikningsplanen
skall underskrivas av dikningskonsulent resp
jägmästare och kontrasigneras av förrättnings-
mannen. Dikningsplanen skall utskrivas i tre
exemplar, varav ett är avsett för skogsvårdsav-
delningen, ett för revirexpeditionen och ett till
arbetsexemplar på reviret till vilket skall bifogas

Till vägunderhåll räknas dels åtgärd för vä-
gens vidmakthållande i eller iståndsättning till
ett för des ändamål tillfredsställande skick så-
som påförande av väghållningsämnen, vägba-
nans jämnande, dikesrensning, underhåll och
iståndsättning av bro eller färja, ombyggnad av
trumma samt uppsättande av skyddsräcke, väg-
märke eller dylik anordning såvida åtgärden ej
företages i samband med vägens byggande, dels
drift av färja. Till underhåll må även hänföras så-
dana lokala punktförbättringar vilka framtving-
as av trafikens ökade krav på framkomlighet,
säkerhet och bärighet, om åtgärden är av ringa
omfattning och icke innebär vägens förändring
till högre vägklass eller bärighetsklass.

Vinterväghållning omfattar arbete för att hålla
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Härvid skola blanketterna Å 55 och Å 56 begag-
nas.

vägbanan och dräneringssystem fria från snö
och is. Ävensom, där så erfordras, vägens ut-
märkning och sandning”. Upptagna föryngringsytor skola utan uppskov

iordningsställas genom avlägsnande av föryng-
ringshinder i form av restskog, starkt förväxande
självsådd, buskar och markvegetation. Denna
hyggesbehandling skall ske genom hyggesrens-
ning, hyggesbränning och markberedning. Vid
hyggesbränning skola lämpliga åtgärder vidtagas
för att skydda häckande fåglar och andra djur.
Frågan huruvida det nya beståndet i varje sär-
skilt fall skall grundläggas genom självsädd el-
ler skogsodling kan ej avgöras genom generella
föreskrifter. Där självsådd icke kan förväntas
inom rimlig tid, skall kultur dock alltid utföras
så snart lämpligen kan ske.Föryngringsytorna
skola inspekteras regelbundet för att konstatera
om ytterligare åtgärder behöva utföras. För att
sådana åtgärder skola kunna utföras i rätt tid är
det nödvändigt att kulturerna inspekteras år-
ligen tills plantorna nått betryggande storlek. I
de fall behov av hjälpkultur icke kan bedömas
okulärt, bör en plantinventering genom taxering
utföras.

Skogsvård: ” Jägmästare skall årligen utarbeta
plan för skogsvårdsarbeten och kontrollera att
åtgärderna bliva riktigt utförda. Frö och plan-
tor, som användas vid skogsodling, skall vara
av lämplig proveniens. Insamling av kott bör
om möjligt utföras av organiserade lag under
övervakning av särskilt utsedd personal. Fri in-
samling på ackord får endast utföras i anvisade
bestånd.

Mottagning av på så sätt insamlat frö skall
ske i det bestånd där insamlingen utförts. Därvid
skall kontrolleras att den levererade kvantiteten
icke överstiger den som kunnat erhållas i bestån-
det. Revirens plantbehov skall regelmässigt till-
godoses från centralplantskolor. I de fall behovet
ej kan täckas denna väg eller genom köp skall
erforderligt antal revirplantskolor finnas. För att
man tidigast möjligt skall kunna erhålla över-
blick över plant- och fröförsörjningsläget inför
den kommande skogsodlingssäsongen samt för
erforderlig överföring av plantor och frö, re-
kvisitioner från centralplantskola samt inköp
i tid ska kunna äga rum, skall följand tillväga-
gångssätt tillämpas. Före den 20 november skall
jägmästare på blankett Å 55 till överjägmästare
anmäla sitt över- och underskott på plantor och
frö. Vardera blanketten insändes i två exemplar.
Med ledning av rapporterna skall överjägmästare
föranstalta om överflyttning av frö och plantor
reviren emellan och vid behov överenskomma
om överflyttning även mellan distrikten. Dä ref-
ter kvarstående brister skall överjägmästare för-
söka fylla genom inköp från skogsvårdsstyrelse
eller enskild rö- och plantleverantör. Jägmästare
skall således icke själv göra sådana inköp annat
än på uppdrag av överjägmästaren. Senast den
31 december skall överjägmästaren jämte eget
yttrande och det ena exemplaret av jägmästar-
nas plant- och frörörsörjningsrapporter till do-
mänstyrelsen översända en sammanställning för
distriktet över plant- och fröförsörjningsläget.

Beståndsvården skail inledas i plantstadiet.
Särskilt skall behovet av röjning tillgodoses. Vid
val av tidpunkt för ingreppet samt behandlings-
metod skall hänsyn tagas till trädslag och stånd-
ortens produktionsfaktorer.

Beståndsvårdande huggningar får icke ske på
sådant sätt att bestånden söndertrasas exempel-
vis genom plockhuggning av specialsortiment
eller för tidig avverkning av ensamt stående träd
eller trädgrupper av sämre kvalitet med svag till-
växt eller hög ålder.

För att höja kvaliteten på växtliga träd av god
typ må kvistning företagas. För kvistning utväljes
sådana huvudstammar, , vilka bör stå kvar vid de
beståndsvårdande huggningarna. Antalet kvis-
tade träd per hektar bör icke överstiga 300. För
undvikande av olycksfall vid kvistningen skall
cellulloidskärm eller skyddsglasögon användas.

Föryngringshuggning skall anpassas efter det
sätt på vilket anläggning av det nya beståndet
skall ske och får utföras endast under förutsätt-
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ning att därigenom uppkomna kalytor kunna
behandlas med erforderliga återväxtåtgärder i
rätt tid. Föryngringsytor av så ringa areal eller
av sådan form att en rationell och ekonomisk
skogsskötsel försvåras skola ej upptagas.

Inom de fyra södra distrikten bör ädel lövskog
alltjämt behållas på ur produktionssynpunkt
lämpliga marker samt på sådana lokaler, som
äro av betydelse ur landskaps- och rekreations-
synpunkt. Om bestånd av ädel lövskog av nå-
gon anledning bör ersättas med andra trädslag
skall anmälan härom göras i utsyningsförslaget.
Främmande trädslag får endast odlas efter sam-
råd med domänstyrelsen.

Bestämmelser angående registrering och re-
dovisning av skogsvårdsåtgärder meddelas i
bilaga 4 till DRS”. ( I bilagan föreskrivs hur alla
skogsvårdsåtgärder skall redovisas i ett invecklat
system med skisser och registrering på speciella
skogsvårdskartor.)

Naturskydd och landskapsvård: ” Skogsmar-
kens och skogens vård bör i första rummet be-
stämmas av en ekonomisk skogsvårds krav. Ofta
är det möjligt att behandla skogsmark och skog
sä, att andskapsvärden tillvaratagas och skön-
hetsvärden bevaras eller skapas samt att viltet
finner trivsel och där utan att de ekonomiska in-
tressena därigenom nämnvärt eftersättas. Detta
skall då alltid ske”.

Det är vårt att notera att endast landskaps- och
skönhetsvärden samt viltets trivsel omnämns.
Bevarandet av den biologiska mångfalden var
ännu icke påtänkt!

Ovan beskrivna regelverk i DRS gällde i
princip fram, till 1972 då domänverket fick en
ny instruktion med en betydligt friare ställning
gentemot regeringen. Fram tilldess skulle gene-
raldirektören föredra för och få ett stort antal
ärenden godkända av regeringen. Enligt den nya
instruktionen skulle regeringen endast godkän-
na domänverkets 5-årsplan. Därefter hade verket
frihet att i stort sett agera på egen hand. Å r 1972
infördes också fullständigt budgetansvar för re-
viren i samband med att ett nytt ekonomisys-
tem infördes. Men redan före 1972, i samband
med stormfällningarna 1967 och 1969 luckrades
regelverket upp av naturnödvändiga skäl. Det
var ju då inte möjligt att iaktta alla de regler för
verksamheten som ovan beskrivits.Något for-
mellt beslut om att handböckerna DFS och DRS
skulle upphöra att gälla har jag inte kunnat åter-
finna. Det var väl helt enkelt så att de självdog i
samband med att verket fick sin nya instruktion
1972 .
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