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Höjer - en ledargestalt

För Erik Höjer var det viktigt att hålla kontakt med det praktiska arbetet ute på
reviren. Ett sätt varigenom han systematiserade detta var att leda de s k drivnings-
resorna, som Domänverkets ledning företog varje vinter, framförallt till Norrlands-
reviren, samt i indelningsexkursionerna. De senare ägde rum i de revir som under året

skulle bli föremål för taxering ochskogsindelning.
Drivningsresornas syfte var att inspektera

awerkningsarbetet, kontrollera virkets tillredning
och hantering samt att ta del av revirförvaltarnas
synpunkter på driften. Resorna varade som regel
en vecka, ibland längre. Varje år kunde således 5-
10 revir fa besök.

I resorna deltog, förutom generaldirektören,
ibland även överdirektören samt försäljnings-
chefen, för landsändan ansvarig byråchef och
vederbörande överjägmästare. Dessutom kunde
ytterligare någom tjänsteman från Domänstyrel-
sen och överjägmästaredistriktet följa med.

En noggrann resplan hade uppgjorts långt i
förväg av överjägmästaren efter förslag från de
jägmästare som skulle "inspekteras". Varje jäg-
mästare hade också sammanställt en beskrivning
av sitt revir med data om årets drivningar, virkes-
volymer, sortiment, virkesköpare, awerknings-
kostnader och virkespriser. Många tog också
tillfället i akt att informera om revirets resultat de

senast åren - i varje fall om de varit fördelaktiga - och att aktualisera problem inom
förvaltningen.

Själva inspektionen försiggick huvudsakligen ute i skogen i anslutning till awerk-
ningstrakter och virkesavlägg, kanske också i någon revirverkstad eller något krono-
torp, där överjägntästare och revirförvaltare ville diskutera olika åtgärder.

Från reviret deltog, förutom revirförvaltaren, hans assistent och de kronojägare som
var ansvariga för resp objekt. Erik Höjer var regelmässigt intresserad av att byta ord
med huggare och körare, som därför på olika punkter kom att ansluta till sällskapet.

Det hände att Höjer drog sig avsides en stund med en grupp av huggare och
körare, varifrån bullrande skratt snart vittnade om att kontakt var etablerad. Många
har omvittnat Höjers eminenta förmåga att vinna förtroende i arbetarleden.

Stor vikt lades vid att titta på aptering och virkestillredning, och det var väl i det
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hänseendet resan gjorde skäl för beteckningen inspektionsresa. Virket kontrollmättes
både beträffande längd och diameter, apteringen diskuterades och kritiserades utifrån
kvalitetsgränser och apteringskalkyler. Skador, som
kunde föranleda volyms- och kvalitetsnedsättning
bedömdes. Ofta riktades frågorna direkt till krono-
jägaren, som således fick stå till svars t ex för att en
stock kapats på ett visst sätt. Försäljningschefen var
en sträng domare.

Höjer, som inte gillade att revirbesöken alltför
mycket fick karaktär av kontroll, och ville ha en
mera kontaktskapande inriktning, ingrep ibland för
att stötta revirpersonalen.

Belåten blev han om kritiken av en detalj i arbetet
ledde till att jägmästare eller kronojägare framgångs-
rikt gick i svaromål.

1 de fall det uppstod skilda meningar, såg han
noga till att skälen för ett visst handlande och för
vissa beslut klargjordes. Jägmästarnas beslutanderätt
efter eget omdöme värnade han om. Han framhöll
ofta att det var bättre om 100 revirförvaltare, som i
regel hade för sin tjänst tillräcklig kompetens, sjä lv-
ständigt tog ställning till olika problem, och det
därvid blev några mindre välbetänkta beslut, än att
man slaviskt följde centralt utfärdade direktiv. I
första fallet fick felbedömningen bara lokal bety-
delse. I det senare fallet kunde resultatet bli katastro-
falt om det centrala beslutet var felaktigt grundat.

Genom Hö jers ledning av drivningsresorna fick
dessa således mer karaktär av ömsesidigt informa-
tionsutbyte än av inspektion. Även om kritiken av
vissa reviråtgärder någon gång kunde bli skarp, torde de flesta som utsattes för
kritiken ha uppfattat den positivt och som en hjälp för beslutsfattandet i fortsätt-
ningen. Drivningsresorna blev därför något som jägmästaren och hans revirpersonal
såg fram emot med förväntan, och som hos de "inspekterade” efterlämnade känslan
av att trots allt vara uppskattade.

Hn motsvarighet till drivningsresorna var skogsindelningsexkursionerna. De ägde
rum i olika delar av landet och hade till syfte att forma riktlinjerna för årets skogs-
taxerings- och indelningsarbete. Flera närliggande revir indelades samtidigt under
ledning av skogstaxatorema för norra resp södra Sverige och med hjälp av särskilda
indelningsförrättare.

Skogsindelningarna hade en enormt stor betydelse för att styra awerknings-
poliriken i Domänverkets skogar. Vid indelningsexkursionen, där generaldirektören,
överdirektören, flera byråchefer, skogsvårdschefen, överjägmästaren, berörda jägmäs-
tare och naturligtvis skogstaxatorer och indelningsförrättare deltog, - en ansenlig skara
- diskuterades vilka regler som skulle gälla för årets indelningar utifrån ett representa-
tivt urval av provytor.

Besöken på avverk-
ningstrakterna gav
tillfiille till informella
samtal, högt skattade
av Verkets anställda.



Skogshistorisk Tidskrift 45

Dels fastställdes normerna för beskrivning av det skogliga tillståndet, dels diskute-
rades också de troliga framtida skogliga åtgärderna för varje yta.

Allt eftersom ideerna för skogens skötsel ändrades, blev indelningsexkursionerna
viktigare och viktigare för att föra ut dessa idecr till praktiskt handlande.

Som exempel kan nämnas införandet av begreppet storbestånd.
Successivt hade skogsindelningarna ändrat karaktär. Från att ha varit enbart en

registrering av det skogliga tillståndet, varur man senare drog upp riktlinjerna för den
framtida skogsskötseln, blev indelningen mer och mer en aktiv planering.

Man började att på skogskartan dra gränser för framtida skogliga åtgärder, som inte
bara tog hänsyn till det aktuella skogstillståndet, utan även skulle underlätta rationali-
sering och mekanisering. Det kunde t ex gälla säkra gränser för kommande hygges-
bränningar eller en sammanföring av bestånd, som på sikt borde betraktas som en
enhet, storbestånd.

Indelningsexkursionerna hjälpte således till att forma en syntes av den praktiska
erfarenheten ute på reviren och de undersökningar och resultat som Domänstyrelsens
specialister samlat. Avvägningen av olika intressen kunde styras av Domänverkets
högsta ledning, samtidigt som de berörda fick säga sin mening, och således gjordes
delaktiga i besluten om den framtida politiken.

Sedan årets indelningsarbeten slutförts och samtliga taxeringsresultat således sam-
manställts, fattade Domänstyrelsen beslut om avverkningpolitiken i
form av en s k resolution med angivande av awerkningsbelopp och
skogsvårdsinsatser för varje indelat revir.

Indelningsplanen var giltig i tio år med en tjugoårig horisont.
Genom sättet att gå tillväga när man skapade planerna, blev

enigheten stor mellan Domänverkets ledning och linjepersonalen
ifråga om vilka ideer som skulle vara ledande för verksamheten de
kommande åren.

Aven om handläggandet av personalfrågor var delegerat till olika
instanser i Domänstyrelsen och hos överjägmästarna, fick Erik
Hö jer ändå anledning att ägna sig åt personalproblem.

Utnä mning av högre tjänstemän såsom byråchefer och överjäg-
mästare gjordes av K.Maj:t , naturligtvis efter urval av generaldirek-
tören, medan övriga tjänstemän utsågs av Domänstyrelsen efter
förslag från Personalbyrån.

För personal med jägmästarutbildning ansågs den naturliga slut-
tjänsten i karriären vara revirförvaltare. Om man således valts ut
som jägmästaraspirant, fullgjort den önskade växeltjä nstgöringen på
revir, hos överjägmästare och i Domänstyrelsen, och hade erfaren-
het både frå n norra och södra Sverige, skulle man normalt erhålla
tjänst som jägmästare i revir när tiden var inne.

Principen ” förtjänst och skicklighet” tillämpades på följande sätt.
Genom den ovan relaterade tjänstgöringen ansågs man ha inhämtat tillräcklig skick-
lighet för tjänsten som revirförvaltare om man inte misskötts sig på något sätt. För-
tjänsten mättes i antalet tjänsteår. Den som hade de flesta tjänsteåren fick sökt tjä nst.
Normalt kunde alltså en person i t ex jägmästarkarriären med hjälp av personalmat-
rikeln och uppskattade pensionsavgångar på ett ungefär räkna ut när det blev hans tur

Erik Höjer och
skogsarbetaren Holger
Lindfors.
Foto Göran Enberger.
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att ” fa revir” .
Höjer accepterade tydligen principen för tjänstetillsättning. Den trygghet som

systemet innebar ledde enligt hans erfarenhet till frimodiga och självständiga förval-
tare.

Det finns ytterst fa exempel där han försökt stoppa en jägmästartillsättning. När så
skedde handlade han i regel mycket ömsint mot den som hindrades i sin karriär. Han
såg till att personen ifråga fick reda på orsakerna till beslutet, varpå han försökte
ordna dennes framtid på annat sätt. Bara när de gällde tjänsterna i skolreviren, dit
skogsskoleutbildningen var förlagd, gjorde han avsteg från den normala befordrings-
gången. Höjer lade sig då personligen vinn om att sådana personer fick tjänsterna,
som han dels trodde var goda pedagoger och dels kunde utvecklas för högre befatt-
ningar.

Hö jers principiella uppfattning om revirförvaltamas personliga integritet gjorde
honom mindre benägen att ingripa med drastiska åtgärder när någon misslyckats eller
visat prov på olämplighet.

1 det längsta försökte han genom personliga samtal och brev föra vederbörande
tillrätta. I några fall såg han till att personen ifråga fick transport i förtid till annat
revir (normalt var väntetiden minst fem år).

I något fall när, någon var nära pensionsåldern, försökte han påverka vederbörande
att söka pension i förtid.

Inte så fa bland personalen ansåg att han var alltför förstående’ mot personer med
samarbetssvårigheter eller som inte skötte tjänsten tillfredsställande. Många gå nger
fick ju medarbetarna på högre eller lägre nivå de direkta olägenheterna av vederböran-
des bristande duglighet för tjänsten.

Höjer fick många brev från anställde i verket. Det kunde gälla dåliga bostäder för
kronotorpare med många barn, det kunde vara en kronojägarhustru, som bad om en
bättre stationeringsort för att barnen skulle kunna gå i skolan, det kunde vara klago-
mål över en dålig arbetsledare eller en ogin revirförvaltare.

Efter vederbörlig undersökning, besvarades breven och gav många gånger tillfälle
till att ingripa med positiva åtgärder: - arrendatorn som missskött sig fick inte vräkas
förrän en godtagbar bostad kunde anvisas, - personalkontoret anmodades inventera
transportmö jligheterna för kronojägaren i obygden, - samtal med jägmästaren om
kronjägaren med relationsproblem osv.

Men Erik Hö jer värjde sig mot sådana som ville art han skulle klara de problem
som det ålåg vederbörande att själv ansvara för. Jägmästaren som ville ha anvisning
hur han skulle lösa ett i och för sig intrikat problem, fick svaret: Jag har synpunkter i
frågan men det är Du som beslutar!”

Ibland ville Hö jer ge ett ord på vägen till medarbetare som stod inför nya uppgif -
ter. Till en nytillträdd överjägmästare skrev han: "Våra möjligheter att kommendera
jägmästarna är, som Du vet av egen erfarenhet, mycket begränsade och bör så vara.
Man bör som överjägmästare vara rådgivare. Bara jägmästarna från början inre få r för
sig att man har kommit för art ta av dem tömmarna, så brukar det gå bra” .

Den jägmästare, som var den förste att kontinuerligt informera sina anställda
genom en revirtidning, fick beröm av Höjer, "men kom håg, tidningen är inte ett
lämligt forum för polemik om bortsättningar!”

En revirförvaltare i södra Sverige, som var känd för att vara hård i virkesaffärerna
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med traktens småsågägare, fick uppmaningen att visa måtta och tänka på avsätt-
i framtiden också.ningen

En personalfråga av betydande räckvid under Hö jers tid var frågan om krono-
jägarnas ställning i organisationen. Ett djupt missnö je rådde inom kronojägarkåren,
främst över de dåliga lönerna, men också över att man inte kände sig ha det förtro-
ende och ansvar som kronojägarna i kraft av sin kunnighet ansåg sig böra ha.

Erik Höjer, som hade en hög tanke om kronjägarnas kapacitet, märkte tidigt deras
missnöje. Han framförde i Domänstyrelsen och vid möten med överjägmästarna
tankar på att inrätta befordringstjänster i högre lönegrad för kronojägare med särskilt
ansvarsfulla uppdrag.

Överjägmästarna avvisade tankarna och pläderade i stället för an flera bevakning-
strakter borde inrättas, varigenom flera biträdande kronojägare skulle få eget ansvar.
Detta ansågs behövligt med tanke på ökningen av skogsvårdarbetet i anledning av
cirkulär 1 /1950.

Bland Kronojägarförbundets medlemmar var inställningen till en uppdelning av
kåren i två löneskikt i början delad. Många ansåg att kårens styrka bättre skulle be-
hållas om alla var på samma nivå.

Men så småningom blev man mera positiv till tanken på högre lön för en viss
kategori, och i juni 1953 hemställde man att Domänstyrelsen skulle ta upp frågan
med K.Maj:t om det kunde inrättas befordringstjänster för kronojägare i Domänver-
ket.

När Domänverket i enlighet med överjägmästarnas inställning avslog kronojägar-
förbundets hemställan gick förbundet vidare till Civilministern, som efter många om
och men avslog kronojägarnas begäran.

Därmed var förhandlingsvägen stängd för kronojägarna, och nu startade den
fackliga strid, som ledde till att det dittills goda förhållandet mellan generaldirektören
och kronojägarna allvarligt stördes.

Kronojägarna, som inte hade strejkrätt, förklarade nämligen all rekrytering till
Domänverket i blockad från den 1 mars 1954.

En rad åtgärder från bägge sidor trappade efterhand upp striden, som fortsatte in
på 1955. Kronojägarförbundet hade genom sina åtgärder åstadkommit allvarliga
störningar för Domänverket, som dock lyckats hålla verksamheten igång trots vakan-
ser på 60 kronojägartjänster.

Genom förmedling av civildepartementet kom förhandlingarna åter igång. Nu var
Domänverket medgörligare, och man accepterade vad kronojägarna tidigare begärt,
nämligen att det skulle utredas om ett antal assistenttjänster för kronojägare kunde
inrättas på reviren. Samtidigt skulle utredaren undersöka löneläget för motsvarande
tjänster som kronojägarna både i offentlig och privat tjänst.

Erik Höjer uppdrog åt överjägmästare Einar Söderberg, som åtnjöt stort förtroende
bland kronojägarna, att genomföra utredningen.

Av brevväxlingen dem emellan framgår, att Söderberg under hela utredningsarbetet
höll nära kontakt med Hö jer.

Utredningen, som lades fram strax före jul 1955, visade att kronojägarnas löner låg
avsevärt lägre än motsvarande anställdas både i privat och offentlig tjänst, och således
motiverade en höjning. Söderberg hade också funnit att det fanns behov av kronojä-
gare som assistenter på reviren, samt att högre lön borde utgå till ett mindre antal
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kronojägare därutöver med speciellt ansvarsfulla göromål.
Höjer engagerade sig för att utredningsförslaget också skulle vinna gehör i Civil-

departementet, som förde förslagen vidare till riksdagen.
Beslutet i riksdagen blev att ett antal befordringstjänster för kronojägare som revir-

assistenter skulle inrättas. Dessutom höjdes lönen för alla kronojägare.
Därmed var det fulla förtroendet återställt mellan Erik Höjer och kronojägarkåren.

Erik Höjer på sitt
sommarställe Torrbo
i Smedjebacken. Hat
vistades där ofta eftet
sin pensionering.
Foto Ho Rosén.
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Epoken Höjer
- ett försök till
sammanfattning

Hela den tid Erik W Höjer verkade som överdirektör och generaldirektör känneteck-
nas av en hektisk utveckling inom skogsbruket i allmänhet och i Domänverket i
synnerhet.

Det var framförallt i Norrland som behovet av förändringar gjorde sig påminta,
och här startade den förnyelse som senare kom att sprida sig till hela landet.

Man övergav de gamla skogsskötselmetoderna och inriktade sig mot ett konsekvent
trakthyggesbruk. Den nya skogsskötseln kännetecknades dessutom av hög intensitet i
anläggandet av ny skog och vård av plant- och ungskog, inklusive rationell plant-
produkrion genom fröplantager och plantskolor.

Skogsarbetets tyngd minskade betydligt genom att flera tunga moment mekanise-
rades. Yxa och såg ersattes av motorsågen, hästarna ersattes av traktorer av olika slag
och handbarkning av virket upphörde. Skogsbilvägar byggdes i stor omfattning, vilket
ledde till kortare terrängtransport av virket och att ett alternativ till flottningen
skapades. Även flottningen ägnades stort intresse bl a i den av Erik Höjer initierade

Skogsbrukets Transportutredning. De minsta och
dyraste flottlederna lades ned och flottnings-
raxorna sågs över, vilket ledde till en gynnsam-
mare kostnadsbild. Härigenom kunde flottningen
behållas som transportmedel ännu en tid.

Domänverkets organisation förändrades och
trimmades till större effektivitet. För att klara den
avsevärt större avverkningen och upprustningen
av skogarna anställdes flera tjänstemän. Skogsar-
betarna fick fast anställning med garanterad an-
ställning hela året. Personal av alla kategorier ut-
bildades genom verkets försorg.

Datatekniken började användas, först för att
hantera den oerhörda datamängd, som virkes-

mätningen producerade (topp-rot-mätning av varje stock på flottledsavlägg med
fördelning på hästkörare), senare också för bokföringen (som ökat i omfattning på
grund av flera anställda), och för skogsindelningen. I det sistnämnda fallet torde
Domänverket ha varit en av pionjärerna.

Forsknings- och försöksverksamheten stimulerades av Domänverket både genom
att man gav stöd till Skogsforskningsinstitutet och genom att man deltog i forsknings-
organisationer av olika slag, t ex SDA (Skogsarbetens och Domänstyrelsens Arbets-
studieavdelning) och Institutet för Skogsförbättring, som kom till genom Höjers
initiativ och vars förste styrelseordförande han var.

*

Vid 1966 års
Norrlandsexkursionen
hyllades Erik Höjer,
men också Krono-
jägaren Sigurd Nord-
lund i Larve, Görjeå
tevir, för insatserna i
övre Norrland
Foto Sven Braf.
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Verket byggde också upp egna organisatoriska enheter för att driva på utvecklingen
inom skogsvård, skogsteknik, arbetsledning och naturvård.

Sättet att leda personal ändrades på många sätt. Genom bl a seminarier om arbets-
ledningens psykologi (psykolog Lennart Bergström) både för jägmästare och kronojä-
gare försökte man införa ett mindre auktoritärt ledningsmönster ute på förvaltninga-
rna, som skulle öka ansvarstagandet och effektiviteten. Härigenom lades också grun-
den till de stora förändringar i fråga om organisation och arbetsledning som skulle
komma att genomföras under 1960- och 1970-talen.

Personalens medinflytande ökade påtagligt under Höjers tid genom att företags-
nämnder inrättades för hela domänverket och på distriktsnivå. Informationen till de
anställda förbättrades genom att en informationschef (Bertil Gustafsson) utsågs och
en företagstidning började utges (Domänposten).

Efterhand, sedan man hade märkt den gynnsamma effekten både för förhållandet
till personalen och för informationen till allmänheten om Domänverket, byggdes det
upp en informationsavdelning med ansvar även för den PR-skapande verksamheten i
anslutning till Domänverkets satsningar för fritidsfolket.

Naturvårdsfrågorna i skogsbruket började uppmärksammas alltmer under Höjers
tid och ledde till att begreppet ” mångbruk” blev levande framförallt för revirper-
sonalen. I nära sammanhang därmed började man också vidta en rad åtgärder för att
göra kronoparkcrna mera tillgängliga för den rekreationssökande allmänheten:
Kortfisken, rastplatser, campingplatser, strövstigar
vägledande småskrifter osv. Domänverkets marker
skulle ställas till förfogande som svenskiolkcts skog.

Ekonomiskt var Höjers tid i Domänverket en
framgångsrik period. En jämn och relativt hög av-
kastning ledde till att en stabil ström av pengar
årligen tillfördes statskassan, sedan betydande in-
vesteringar i skogsvård, vägar, maskiner mm verk-
ställts. Som framgått ovan saknades inte kritiker,
som menade att Domänverket borde kunna pressas
till ännu högre netton. Hö jer bemötte framgångs-
rikt kritiken och åtnjöt odelat förtroende hos stats-
makterna.

Både genom sitt sätt att leda Domänverket och
genom sina inlägg i den skogliga debatten kom
Erik Höjer att föregripa den nu aktuella diskussio-
nen om skogsbrukets etik.

När Erik W Höjer lämnade sin tjänst som
generaldirektör vid årsskiftet 1964-65 var Domän-
verket inte bara ekonomiskt stabilt, utan större
delen av skogsvårdens brister var reparerade,
organisationen var moderniserad och personalen
såg framtiden an med stor tillförsikt.

Han kunde vara nöjd med vad han uträttat i det
företag som han ägnat hela sin mannagärning.

Erik W Hö jer avled den 27 december 1979.

Generaldirektör Erik
W Höjer, målad av
William Fleetwood för
Domänverkets samling
av generaldirektörs-
porträtt.
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Erik W Höjers
författarskap

1925 Bältesbredden vid linjetaxering. Trävaruindustrien 10/51.
1926 Bältesbredden vid linjetaxering. Ett genmäle. Trävaruindustrien 11/5.
1928 Några synpunkter på anläggning och skötsel av betesvallar vid skogsbrukets

arrendegårdar. SST sid 161-198 (tills.m. M.Juhlin-Dannfeldt).
1929 Befolkningens åldersfördelning inom olika näringsgrenar. Skogen sid 575 -

577.
Skogsfrågor vid Internationella Lantbruksinstitutet i Rom. Skogen sid 584 -
585.
Skogsskötsel och svampodling. Skogen sid 586 -587.

1933 Skogen och åkern. Skogen sid 127-130.
1938 Arbetsledning inom skogsbruket. Lärokurs för statens skogsskolor. ( tills.m.

O.Lindblad) 48 sid.
1943 Norrlands skogsvårdsförbunds exkursion till Västcrnorrlands och

Gävleborgs län år 1943. Exkursionsberättelse. NST sid. 419-440
1946 Arbetsledning inom skogsbruket. Lärokurs för statens skogsskolor.

(tills.m. O.Lindblad) 123 sid. Utg. av K.Domänstyrelsen.
1948 Den högre skogsundervisningens omorganisation. SST sid 118-122.
1949 P.M. angående domänverkets skogsdikningsverksamhet, bilaga 6:

Angående bedrivande av torrläggningsarbeten, utgiven av K. Domänstyrelsen.
1950 Domänverkets föryngringsarbete i Norrland. NST sid 425-446.

Behovet av specialister inom den skogliga förvaltningen och administrationen.
Sveriges Jägmästare och Forstmästare 9/1

1951 Tillbaka till skogen. Skogen sid 212-213.
1952 Skogsbruket och den yttre rationaliseringen av jordbruket.

Skogen sid 58-60 och 82-83. Replik till genmäle (om ovanst. artikel) Skogen
sid 134.

1954 Ljus eller mörker över skogsvården? Skogen sid 336-339.
Skogsodlingsgränsen på kronoparkerna i Norrland. NST h 2.
Skogsodlingsgränsen på kronoparkerna i Norrland. Sveriges Natur h 4.
Björken som skogsträd, debattinlägg. SST sid 135-136.

1955 Skogsvården inom olika skogsägargrupper, ett inlägg.
Skogen sid 36.
Norrländska skogsfrågor (Anförande vid Sv. Naturskyddsförcn:s
konferens). Sveriges Natur.
Skog och pengar. Finanstidningen.

1956 Hälsningsanförande vid Skogsveckans öppnande.
Skogen sid 260-261.
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Skogsbruket som självständig näring.Föredrag i K. Skogs- och Lantbruks
akademien den 19 april 1956. K.Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift
sid 152-175.
De vikande rundvirkespriserna. Skogen sid 604.

1957 Varför statsskogar? Stencil som underlag för artikel i Sv. Dagbladet 1957-
01-18.

1958 För och om personalen. Domänposten nr 1.
Niels Broek Ulrich in memoriam. Skogen sid 672.
Norrlands Skogsvårdförbund 75 år. NST h 1.
Hälsningord vid Norrlands Skogsvårdsförbunds årsmöte den 1 mars 1958.
NST h 2.

1959 Skogsvårdsåtgärderna i riksskogstaxeringens ljus.
Skogen sid 80, 81 och 100.
Belysningen av skogsvårdsåtgärderna. Skogen sid 202-203.
Sveriges skogar under 100 år, utgiven av K.Domänstyrelsen. förord.
Domänverket inför 100-årsjubileet. Skogsägaren h 9.
Den svenska skogen. Svenska turistföreningens årsskrift sid 33-64.

1960 Ett decennium. Skogsmannen.
1961 Sverige - skogslandet i ” Skogen och skogsbruket” (Red. Erik A Lindh). Förlag

AB Svensk Litteratur. Sid 10-43.
Intryck från Nordamerikas skogsbruk. SST sid 71-74.
Intryck från Nordamerikas skogsbruk. Skogen sid 119, 4.
Domänverkets föryngringsarbeten i Norrland. En översikt efter 10 år. NST h
Skogreisingen på Vestlandet, en reseberättelse om ett märkligt norskt skogs-
företag. NST h 3.
Kronoparkerna och fritidsfolket. Sv. Dagbladet 91-01-13.
Skogsbruket och awerkningskostnaderna. Föredrag vid Svenska Skogsvårds
föreningens årsmöte den 7 mars
Naturvårdens organisation, inlägg i debatt vid Sv Naturskyddsföreningens
konferens 24-25 nov. Sveriges Natur.
Sveriges Nationalparker, utgiven av K.Domänstyrelsen. introduktion av Erik
W Höjer. Sid 7-13.

1962 Minnesord över Bo von Stockenström. Skogen sid 192-193.
Ströva, bada, fiska...Sveriges Natur nr 1.
Nordens skogsbruk - Sverige. Norsk Skogbruk h 13/14.

1963 Skogsbrukets ekonomiska läge. Föredrag vid Svenska Skogsvårdsföreningens
årsmöte den 5 mars 1963.
SST sid 127-144.
Vad vill vi med naturen? Manuskript tillställt Aftonbladet (doc. Kurt
Samuelsson) den 8 maj 1963. 5 sid.
Bondeskogsbruket i Lappmarken. Norra Västerbotten 5/11 1963.

1964 Ny organisation för Domänverket. Utg. av Domänstyrelsen. Se ävetSOU 64:7
” Löntagarna inför domstol” , genmäle i Metallarbetaren m a a artikel av Hans
Hagnell.
Den gåtfulla skogen, föredrag vid resa med Kungl Jordbruksdepartementet.
Stencil 16 sid.

1961. Debattinlägg. SST sid 126-127.
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Om skogsbrukets lönsamhet vid olika driftsformer,kommentar till SSR:s
prommemoria i samma ämne. Stencil 8 sid.
Anförande vid personalens uppvaktning den 17 december 1964. stencil 3 sid.

1965 Festskrift till Carl Kempe: Några tankar om det svenska landskapets öden.
Sid 540-560.

1967 Spara fjällskogen åt framtiden - naturen ömtåligare än vi anar. Norrl. Soc.
Dem. den 2 maj 1967.
Svenske tanker om fjellskogens fremtidsmuligheter. Norsk Skogbruk sid 288-
293.
Skogsbruket och forskningen. Skogen sid 66-67, 102-103.

1968 Skogsgödslingen som produktions- och miljöfaktor.
Sveriges Natur h 5.

1969 Skogen i vårt landskap. Sveriges Naturs årsbok sid 53-63.
1970 Björken- skogsträd och råvara, diskussionsinlägg.

SST sid 173-176.
Skogslandskapets förändringar, i Hans Ancker-Holst: Rädda naturen.

1971 Fjällen och folket. Turist h 1.
Värdering av rekreationsskog. Skogen sid 262-263.

1972 Att uppskatta skog. Skid och Friluftsfrämjandets årsskrift sid 55-66.
1973 En geografs syn på skogen och landskapet. Skogen h 14.

Två decennier och ett tredje- från 50-tal till 70-tal i skogen. Sveriges Naturs
årsbok.

1974 Norrbärke- tillkomsten av en Bergsslagssocken.
Bergshanteringens Vänners Årsbok.

1976 Ett ovärdigt angrepp, insändare i Falu-Kuriren den 25 juli med anl av
uttalande av fältbiologen Göran Rönning.

NST = Norrlands Skogsvårdförbunds Tidskrift SST = Svenska Skogsvårds
föreningens/Sveriges Skogsvårdsförbunds tidskrift.

Tre generaldirektörer:
Bo von Stockenström,
Gustaf Kuylenstjerna
och Erik Höjer.
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1/1950C i r k u l ä r s k r i v e l s e Avskriftn r

Samtliga Överjägmästare och Jägmästare i de sex norra
distrikten med undantag av Kopparbergs, Gästriklands ,
Garpenbergs och Grönsinka revir S I 26

5.1.50

Föredragande
C Oldertz

angående utsyningama och revirens
3kogsvårdsåtgärder

På grund av den eftersläpning, scm inom stora delar av de norr-
ländska kronoskogama alltjämt f öreligger ifråga om sk^gsvårdsåt-
gärder och i synnerhet beträffande f öryngring av äldre kalmarker,
f öreskriver domänstyrelsen härigenom f öljande att gälla från den
1 januari 1950.
Omfattningen av de utsyningar, vilka komma att jpedföra ett ökat
behov av f örnyelseå tgärder, skall f ör varje revir bestämmas med
sä rskild hänsyn till i vad mån man på reviret under senare år
kunnat genomföra reproduktionsåtgä rder i rimlig omfattning i f ör-
hållande till arealen av äldre och nytillkommande kalmark. Därvid
skall i princip gälla att f ör varje enskilt revir den areal , som
under ett utsyningsår*) och dt- två närmast f öregående åren samman-
lagt blir fullständigt behandlad med sådan hyggesbränning, sådd ,
plantering eller markberedning f ör självsådd , som erfordras fcr
åstadkommande av nö jaktig återväxt , .skall .minst motsvara summan
av 3/15 av den 1 januari 19^7 befintlig kalmark inom reviret och
den kalmarksareal , som beräknas uppkomma av utsyningar under de
tre åren nä rmast f öre utsyningså ret och som är i behov av dylika
åtgärder. De i samband med skogsindelning f ör reviren fastställda
utsyningskvantiteterna komma att årligen nä rmare avvägas med sär-
skild hänsyn till resultatet av en sådan jämf örelse.
Den begränsning av f öryngringshuggningama, scm påkallas av nämnda
f öreskrift , kan ofta vinnas genom att utsyningen f örlägges till
andra beståndstyper än dem, som stå i tur att avvecklas. Utsyninger
skall , där så kan ske, koncentreras på beståndsvårdande genomhugg-
ningar i huggningsklasserna III och IV samt uttag av restskog och
överståndare i ungskogar och å sådana i allmänhet lättf öryngrade
marker , där ett nöjaktigt slutet men genom restskog och cverstån-
dare tillbakahållet plantbestand kan bringas till utveckling.
Vidare skall avverkning av gr
ställande virkesavkastning bedrivas i all den utsträckning sådan
avverkning erfordras f ör utf örande av ovannämnda rationella för-
nyelseåtgä rder. I övrigt skola sommarhuggningar undvikas, om den
tillgängliga arbetskraften kan utnyttjas f ör hyggesrensning eller
skogsodlingsarbeten av skilda slag.

estbestånd A marker med otillfreds-

x )
med utsyningså r avses det år då domänstyrelsen prövar utsynings-
f örslaget och f örskottoutsyningen ä r avsedd att äga rum.
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Som en självklar förutsättning för den anpassning av avverk-
ningarna till föryngringsarfcetet, som här föreskrives, skall
hädanefter liksom hittills gälla, att kalavverkning av pro-
duktiv skogsmark - varmed här Jämställes avverkning som till-
varatager huvuddelen av virkesförrådet utan att ett nöjaktigt
slutet bestånd kan kvarlämnas - under inga förhållanden får
företagas utan att markens återförsättande i skogbärande skick
noggrant övervägts och marken redovisas å bl. Å 71. Sådana om-
ständigheter som att marken är lågproduktiv och belägen i otill-
gänglig trakt, nära skogsgränsen mot fjället, på kronoöverlopps-
mark, som ej skogsindelats, eller liknande förhållanden utgöra
icke skäl till avvikelse från denna regel. Om kostnacLema^förskogens föryngring inom tid, som med hänsyn tiil boniteteh kån
anses skälig, ej stå i rimlig proportion till inkomsterna av
avverkningen, skall skogsbeståndet lämnas orört intill dess
närmare-föreskrifter om dispositionen av dylika skogstillgångar
kunna utfärdas efter inspektion av domänstyrelsen och;överjäg-
mästaren. Därvid kommer bland annat att övervägas fredning av
större sammanhängande områden av nu ifrågavarande skogsmarker.

Erforderliga uppgifter.
För att den ovan angivna regeln för begränsning av föryngrings-
huggningen skall kunna tillämpas fordras kännedom om:

l)a) den 1 Januari 19 7̂ befintlig kalmarksarea1, som
efter eventuellt erforderlig rensningshuggning, är i behov av
endera eller flera av de angivna reproduktionsåtgärdema,

b) motsvarande areal, som hänför sig till de verk-
ställda utsyningama under de tre åren närmast före utsynings-
året,

*2)a) areal, som fullständigt behandlats under de två
åren närmast före utsyningsåret,

b) areal, som beräknas bliva fullständigt behandlad
under utsyningsåret.

Under punkt l)a) angiven uppgift kan erhållas genom av revir-
personalen verkställd ungefärlig uppskattning eller från åtgärds-
plan, i den mån aktuell sådan finnes, samt, beträffande yngre
kalmarker, från bl. Å 71. Det är styrelsens avsikt att påskynda
åtgärdsinventeringen och eventuellt erforderlig revision av
äldre Inventeringar. Uppgift enligt l)b) erhålles beträffande
avverkade poster från uppgifter till bl.. Ä 71 samt för övriga
poster från utredning vid postens utsyning (bedömning på mar-
ken med inläggning på karta).

Uppgift enligt punkt 2 kan beträffande a) erhållas från bl. Å fl
och beträffande b) från planläggningen enligt förvaltningsför-
slaget för året.
Skulle på något revir nämnda registreringskort (bl. Å 71) allt-
jämt ej vara upplagda eller förda i överensstämmelse med vad
som arvgives i cirkulärskrivelse 17/19̂ , skall detta ovillkor-
ligen vara gjort före den 1 maj 1950- För icke åtgärdsinvente-
rade revir och revir, som inventerats före år 19*0* må dock
anstå med registreringen av äldre avverkningstrakter (uppkom-
na före 19**0).

Jämkningsförfarande.
Vad här ovan föreskrivits skall beaktas vid avgivandet av ut
syningsförslag, vilket som hittills skall avse det för reviret
fastställda utsyningsbeloppet. Vid förslaget skall därjämte
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fogas dels uppgift för reviret å de här ovan med 1) och 2) beteck-
nade arealerna, dels uppgift om den enligt utsyningsförslaget till-
kommande kalmark, som kan väntas fordra endera eller flera av föl-
jande skogsodlingsåtgärder nämligen, hyggesbränning, sådd, plan-
tering eller markberedning, varvid Lfrågavarande totalarealer, så-
vitt möjligt, skola fördelas på skilda slag av åtgärder. Där 3/15
av arealen enligt la) Jämte hela arealen enligt 1 b)är större än
arealen enligt 2) skall föreslås den nedsättning av avverkningsbe-
loppet, som anses erforderlig på grund av denna omständighet och
som med hänsyn till andra på frågan inverkande förhållanden är möj-
lig att för året genomföra.

Revirens arbeten för skogsföryngring.
I detta sammanhang vill styrelsen understryka, att revirens arbeten
för skogsodling av gamla och nya kalmarker är en förstahandsupp-
gift, och måste bedrivas med all kraft, varvid dock skall tillses
bland annat att bränningsarealen å helt kala marker icke gives stör-
re omfattning än att tillgången på frö medgiver kultur inom sådan
tid, att bränningsresultatet icke äventyras. Strävan efter en hög
nettoavkastning av reviret(enligt årsberättelsens redovisning)får
icke påverka det intensiva och effektiva bedrivandet av reproduk-
tionsåtgärdema. Styrelsen vill framhålla, att ett revir med stora
och svåra föryngringsuppgifter icke skall bidraga till domänverkets
avkastning i samma grad som revir med bättre förutsättningar i nämn-
da avseenden, om reviren eljest äro jämförbara. Att ett revir skö-tes intensivt och med ekonomiskt förutseende kommer till uttryck
genom att revirförvaltningen inom ramen för meddelade befogenheter
och föreskrifter tillser att all skog, som kan och bör avverkas, ut-synas och ekonomiskt tillgodogöres på bästa möjliga sätt och att
samtidigt erforderliga åtgärder och arbeten drivas effektivt och
rationellt. Revirförvaltningens insatser bedömas efter det samman-lagda resultatet av den ekonomiska förvaltningen i nuet och vidtag-
na åtgärder för ökad avkastning i framtiden.

Under nästkommande år kommer från styrelsens sida särskild uppmärk-
samhet att ägnas åt plantskolefrågorna och den maskinella markbered-
ningen. Styrelsen anmodar Eder att delge styrelsen sådana rön och
iakttagelser i dessa och andra skogsföryngringsfrågor, som kunna
utnyttjas i ett större sammanhang, lämpligen direkt till domänsty-
relsens försöksledare för Norrland, Jägmästaren C-G Birke, domän-styrelsen.

Styrelsen kommer att under den närmaste tiden behandla frågan om
anskaffning av frö i särskilt cirkulär. Stockholm cen 5 Januari 1950.

Kungl domänstyrelsen

Erik W Höjer

I Hultin

Bestyrkeŝd. tjänsten
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UENERALDIREKTÖHEN OCH CHCULN
FÖ R

KUNOL.DOMäNSTYRELSEN

Til l samtl iga jägmästare och kronojägare samt den tekniska
personalen.

Inom domänverket s t räva vi al la at t göra skogsvå rder. och den ekon

miska sk ötseln av oss anf ör t rodda skogar f öred ömlig och t for , a t t
vi på många hål l skal l lyckas med uppgif ten. Kronoparkerna skal l
vä l kunna fyl la s in uppgif t a t t ge virke åt vå ra f örädl ingsverk ,
f örsör jning åt al la dem, som arbetar inom skogsbruk # ch skogsindu-
str i , och pengar t i l l s ta tskassan. Men man bör s täl la ännu s t örre
anspråk på skogarna och deras vård. Antingen det gäl ler rent skogs-
land el ler skogen f örekommer i spridda trakter el ler grupper i öppen
bygd är den av utomordent l ig betydelse f ör hela landskapsbi lden.
Både landsbygdens och tätor ternas innevå nare visa sig al l tmer upp-
skat ta a t t bo och röra sig i et t land , som är både proaukt ivt och

vackert .

Der. nu utsä nda nya . lydelsen av DRS Å.13 har kal la ts "Naturskydd

och landskapsvå rd". Den natur , scm kan bevaras, bör skyddas f ör
ingrepp, och . det landskap, som vi tagi t e l ler tar i besi t tning,
skal l vårdas. All tef tersom människan lägger under sig nya tmråden

•ch arbetsfä l t , få r den or örda naturen vika . Numera åters tår ä ven
inom det egent l iga skogslandet endast res ter av natur landskapet
sådant det danats utan på verkan av människor. Det är en vikt ig upp-
gif t f ör skogsmannen at t bevara en väsent l ig del av vad som dä rav
åters tår t i l l nyt ta f ör natur- och skogsforskm.»ger. ® ch t i l l glädje

f ör vår egen och kommande generat ioner.

De s t örs ta uppgif terna f ör de kraf ter, som brukar betecknas som
"naturvå rdande" , l igga emeller t id på et t hel t annat område - land-
skapsvårdens. Skogens landskap och i betydande omfat tning även byg-
dens utformas i väsent l ig grad genom skogsmannens åtgärder. Med de
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T^iinterblädade och ofta söndertrasade bestånden i övre Norrland
c un de stundom ojämna och glesa be stånd sformerna i södra Sverige
f rs^iiner något som stadsbon och kanske också många andra nutids-

man ntSäkor ofta f örblandar med naturskog, därf ör att det oregel-
bui dna tilltalar dem, som får alltf ör mycket av regelbundenhet i
srvt dagliga liv. Men den moderna skogsskötseln bör i stället kunna

det har också sin skönhetge stora linjer och utblickar
enformigheten kan brytas genom vaksam behandling av vegetationen
nå lågpiocuktiva marker och icped:men+. Låt -»ss visa, att det är
mc.u. igt att f örena ekonomisk skogsskötsel med landskapsvå rd'.

cch

en i detta sammanhang nindre men beaktansvärd uppgift vill jag
också framhålla, att vi skogsmän bör i vår mån söka bidra till att
bevara rågot av det som vi i vårt arbete m öter av gången koltur
och försvinnande driftsformer f ör jordbruket.

Ehuru iag vet . att tankegångs * som dessa inte är främmande f ör Er ,
har jag i detta sammanhang velat särskilt anbefalla dem att omsät-
tas i handling, Stockholm den 5 april 1955 *

. >. /
•Åt.- *• > - * ^"7

Erik W, Hö jer
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O

A 1 2l ) H S( »nIIer fr. » >. tu. I

( Amiring nr 211.3 )

12 §. Skogsliögskolans forsöksylor
1. Inom försöksyla, som anlagts av statens skogsfoi skningsinslitut , må

jägmästare icke utan medgivande från skogshögskolan vidtaga någon å t-gä rd. Detta gä ller även de med målning utmä rkta kappor, som omgiver för-söksytnn.
2. Har skogshögskolan eller skogsforskningsinslitutet fä llt eller stä mplat

träd på sådan försöksyta med dä rtill hörande kappa, skal! jägmästare
rast möjligt efter erhå llet meddelande härom lå ta upphugga och avlägsna
sådant virke.

3. Kronojägare skall omedelbart till jägmästaren anmä la om någon av
skogshögskolans forsöksylor drabbats av skadegörelse t . ex. genom storm-
f ä llning eller snöbrott , som kan medföra att ett eller flera träd torkar. An-
mä lan skall också göras, om träd av misstag fä llts inom någon provyta.

4. Jägmästare skall omedelbart efter erhå llen kunskap om inträffad ska-
da insä nda meddelande dä rom till skogshögskolan med angivande av för-
söksytans nummer, som finns anhragt på träd intill försöksvinn. Virket få r
icke upphuggas eller avlägsnas utan medgivande från högskolan.

På begä ran av skogshögskolan skall jägmästaren lå ta uppmäta och å blan-
kett , som högskolan tillhandahåller, avlämna rapport oin de f ä llda, skadade
eller torkade träden.

5. I fråga om försökspark gäller vad som beträ ffande sådan park kan
vara sä rskilt bestämt.

sna-

13 §. Naturskydd och landskapsvård

1. Skogsmarkens och skogens vå rd bör i första rummet bestamiiias av en
ekonomisk skogsvårds krav. Ofta ä r det möjligt att behandla skogsmark och
skog så, att landskapsvå rden tillvaratages och skönhetsvärden bevaras eller
skapas samt alt viltet finner trivsel dar utan att de ekonomiska intressena
dä rigenom nä mnvä rt eftersattes. Detta skall då alltid ske. För att sådana
värden, som ovan nämnts, skall skä ligen beaktas även i andra fall bar skogs-
förvaltningen all iakttaga de nä rmare direktiv dä rom, som lämnas under
punkterna 2— tS.

2. Grustä kl och stentä kt sainl vägarbeten skall bedrivas sä att störande
ingrepp i landskapsbilden såvitt mö jligt undvikes. Jä mlikt Åo 14 a ( lydelse
enligt KK 37 27 februari 1939) skall skriftlig anmälan om planerad male-
riallä kt göras ( ill vederbörande l ä nsstyrelse minst en manad före taktens
början. Sådan anmä lan skall göras genom nyttjaiidorättsliavarens försorg.
Samråd med lä nsarkitekten skall jä mlikt Ån 19 ske om foretag av hithö-
rande slag kan komma all väsentligt ä ndra landskapsbilden och följaktligen
alltid vid nyupplagning av större grus- och slcut ä klcr. Finnes anledning
förmoda all fornminne förekommer inom område, som beröres av förelaget,
skall samråd aga rum med landsantikvarien.

Upptagande av grustag i sä rskilt känsliga och frän väg eller bygd synliga
åsparlicr må ej ske ulan tillstånd av domänslyrclsen. Sonderhaekmng a\

åssträckningar genom flera smä rre grustag skall tmd\ ikas och gruslä klcn
förläggas liil ett f å tal större lag. Nva takter bör om möjligt rörläggas sa all
de icke ä r direkt synliga från allmän trafikled eller i annat fall döljas ge-
nom trädplantering. Vid upptagande av grtistau i ås, som kan ha betydelse
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för traktens vattenförsörjning, skall tillses att schakt ej nedsä nkes till
grundvattennivån. Schaktning skall ske med omtanke så att grustag, när
det icke längre skall anvä ndas, kan avlämnas i städat skick och dä rest
det dä refter icke skall utnyttjas till upplagsplats eller dylikt — genom
skogsodling eller frä mjande av annan vä xtlighet bringas att så mjukt som
möjligt å ter flyta in i landskapsbilden. Större stenar, för krossning olä mp-
liga jordmassor, trädrötter och dylikt skall antingen borttransporteras eller
läggas i ordnade upplag, som bör övertäckas med finkornigare avfallsmate-
rial eller annan jord och, då så befinnes lä mpligt, besås.

Vid upplå telse av grustä kt skall i arrendekontraktet intagas dels sådana
bestämmelser om naturskydd att ovan angivna krav blir tillgodosedda, dels
också detaljerade bestämmelser om ordnad drift. Fortlöpande kontroll skall
ske av att dessa bestämmelser iakttages.

All planläggning, byggande och underhåll av väg skall utföras med hä n-
synstagande till vad vården av landskapet kräver. De å tgä rder, som i sådant
syfte kan utföras utan eftersättande av drivningstekniska synpunkter och
med ingen eller obetydlig ökning av väghå llningskostnaderna, skall alltid
vidtagas, och i övrigt skall åtgä rderna avvägas med hänsyn till trafikens art
och omfattning samt vägens belägenhet, så att sä rskild uppmä rksamhet äg-
nas landskapsvården då fråga ä r om väg med stor allmä n trafik och väg
i bygd. Sä rskilt bör följande iakttagas.

Dc så r i landskapet, som uppst år vid vägs byggande, bör göras så ringa
och lä ttlä kta som möjligt. Så lunda bör byggnadsmetoder, som orsakar stora
och skräpiga stenanhopningar lä ngs vägen, undvikas, skä i ningsslä nter icke
göras brantare ä n som motsvarar jordartens naturliga rasvinkel samt uttag
av fyllningsmassor, som icke kan erhållas genom breddning av skä rningar,
utföras på sätt ovan föreskrives i fråga om grustä kt.

I blandskog bör utvecklingsbara lövträd lä ngs vägen frihuggas från skym-
mande sido- och undervegetation av barrträd, sä rskilt gran. Prydliga buskar
och snår, som icke skymmer trafiksikten eller hindrar väghållningen, bör
i möjligaste må n skyddas. Vid hormonbehandling av vägslänter skall meto-
der eftersträvas, som på minsta möjliga sätt och under kortast möjliga tid
förfular vägbilden .

Dä r man genom utglesning av mindre skogspartier kan skapa utblickar
över eljest skymda , vackra naturbilder utan risk för drevsnöbildning eller
andra olägenheter, bör sådan åtgä rd vidtagas.

I tillämpliga delar gäller vad ovan sagts även för dikningar och andra
tekniska arbeten.

3. Vid behandling av skog, trädgrupper eller enstaka träd på berg, mossar
eller andra impediment som ingå r i utsyningstrakt, skall ekonomiska syn-
punkter tillmä tas mindre betydelse. Sådan skog bör i regel bevaras. Vacker
strandvegetation skall undantagas från avverkning eller röjning, såvida icke
åtgä rder behöves för att bevara eller å terstä lla en karakteristisk landskaps-
prägel.

Samma varsamhet bör iakttagas på gä rdesbackar och i skogsbryn, dä r sä
kan ske utan förfå ng för jordbruket. Framför allt bör sådana träd och
huskur sparas, som är vackert blommande eller fruktbä rande eller kan
bereda skvdd ä t djurlivet. Gä rdesbackarnas karakteristiska prägel, i vissa
bygder ett väsentligt drag i landskapet, bör såvitt möjligt bevaras.
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4. De gamla hag- och ä ngsmarkernas omföring eller igenväxande ( ill skog
kommer på många hå ll att förstöra den öppna landskapsbilden omkring
gårdar och lägenheter. Man bör, dä r så lä mpligen kan ske, i första hand
söka bevara den vackra odlingsprägel som ofta utmä rker dessa marker.
Detta kan dock icke gä lla annat ä n mindre områden med lövskog av n ågor-
lunda slutenhet, som kan brukas som rastgård för ungdjur eller för liknan-
de ä ndamål. Det förutsä tter att uppgörelse kan träffas med brukaren av
jorden om omhä nderhavandc av marken med regelbunden skott rö jning, var-
vid reviret må å taga sig att svara för hägnad mot skogen.

1 väsentligt större omfattning bör del ljusa landskapet omkring sådan
bebyggelse kunna bevaras genom att dä r omföra hag- och ä ngsmarker till
växtliga best å nd av lövträd. Dä rvid förutsattes att mark och klimat lä mpar
sig för produktion av antingen ädla lövträd eller vacker björk eller asp,
vilket i regel torde vara fallet , samt alt sådan omläggning av produktionen
i övrigt lä mpligen kan ske. Dylika lövskogsbestånd skall i regel behandlas
med t ä ta och starka gallringar. Igenväxande hagmark med dålig skog samt
ä ngsmark kan under nämnda förutsä ttning lä mpligen röjas frå n barr- och
lövbuskar och planteras med lövträd.

Vid gå rdar och lägenheter bör, förutom fruktträd, planteras för st ånd-
orten lämpliga prydnadsträd såsom ek. alm, lind, ask, lönn, bok , oxel, björk,
hägg och rönn. Främmande trädslag bör undvikas.

Område omkring stad, samhälle eller annan bebyggelse skall alltid be-
handlas med beaktande av landskapsvå rdande synpunkter. I den må n f ör-
utsä ttningar med hä nsyn till jordmå n, klimat , tradition eller andra lokala
förhållanden dä rtill föreligger, skall hä rvid vegetation av lövträd gynnas.

Område omkring fornminne, som ej fridlysts som naturminnesmä rke elier
naturminne enligt lag, bör i regel lä mpligen avsä ttas som domänreservat en-
ligt punkt 8. Där så ej ansetts böra ske, skall området behandlas med största
hä nsyn till dess karaktä r av fornminne. Samråd skall ske med vederbörande
landsantikvarie.

5. Vid upplå telse a \ områden för bebyggelse eller andra ä ndamå l skall
natursköna områden såvitt möjligt bevaras och hållas tillgä ngliga l ör all-
mä nheten. Tomter bör sålunda ej utläggas på mindre öar och ej heller på
mera framträdande partier av strä nder, såsom näs och uddar.

Tomter inom natuiskö na områden eller eljest invid sjöar och kustci skali
som regel utläggas i grupper enligt sä rskild plan. Bebyggelsen hör synas så
litet som möjligt från sjösidan. Tomterna få icke sträckas ned till stran-
den, enär ett område mellan tomter och strand, som ä r av lä mplig hredd
med hä nsyn till terrä ngen, alltid skall lä mnas fritt för utnyttjande av lomt-
innchavarna och för fri, altman passage. Siranden bör i största möjliga ut -
sträckning bevaras i sitt ursprungliga skick.

Knstaka tomter hör icke upplå tas annat ä n i undantagsfall och dä först
efter prövning av styrelsen. Strandområden bör lämnas fria.

Tomtägare kan vid toinliipplå tclscn erhålla rä tt all vid strand nedunlor
tomt anlägga brygga eller bå llms. Avstä ngning av område mellan tomt och
strand får dock under inga förhållanden ske.

C». Vid avverkning skall alla träd, som utgör boplats för örn, glada, fisk-
gjuse, stork, häger eller undra sä llsynta f åglar, samt ihåliga träd , lä mpliga
såsom boplats f ör f åglar, tillsvidare lä mnas orörda. Kli område omkring
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boträd, vars storlek bör bestämmas med hä nsyn till dc olika arternas krav,
skall likaledes lä mnas orört av huggning.

Utsättning av fågelholkar betraktas såsom en normal skogs- och viltvårds-
åtgä rd. Uppsättning och vå rd av dessa holkar skall ske i enlighet med av
styrelsen särskilt utfä rdade föreskrifter.

7. Enligt Å. 4: 10 har skogarna ovanför skogsodlingsgränsen i Norrland
och Dalarna underkastats särskilda f öreskrifter, vilka främst betingats av
skogsvårdssynpunkter. De starka restriktioner, som enligt dessa f öreskrif -
ter gä ller för avverkning av äldre skog. bereder emellertid också ett gott
skydd å t naturen ovan gränsen.

Till komplettering av nä mnda naturskydd skall för området ovan skogs-
odlingsgränscn dessutom gä lla, att bestånd och enstaka träd, som äger fjä ll -
skogskaraktär, skall betraktas som reservat och lä mnas orörda.

8. Områden eller föremå l av nedan nä mnd beskaffenhet på domä nfondens
fastigheter skall genom fredningsbeslut av domä nstyrelsen avsättas som
domunresenmt. Förvaltningspersonalen skall eftersträva att områden blir
fredade i sådan omfattning, att olika beståndstyper inom skilda vegetations-
områden blir vä l representerade. I detta avseende bör överjägmästarna
ägna sä rskild uppmä rksamhet å t fredningen. Det åligger jägmästare att av-
giva förslag till beslut om fredning.

Områdena bör representera sådana typer av skog och mark . vilkas be-
varande, så l å ngt det med hänsyn till naturens egen utveckling ä r möjligt ,
anses vara av vä rde och intresse frå n skogliga, natur- och kulturhistoriska,
landskapliga, sociala och andra synpunkter. Såsom exempel hä rå må anf ö-
ras rester av urskog, urskogsartade områden, partier av olika biologiska och
geologiska typer bevuxna med ren eller blandad barr- och lövskog, områ-
den av samma karaktär som naturpark i nä rheten av stad eller annat sam-
hä lle eller annan bebyggelse, hag- och ä ngsmarker, hedar, åsformationer,
högre bergstoppar, hä ll- och blockmarker, slrandhä lteu, tjä rnar och torv-
marker av olika slag samt skogsbestånd omkring fornminne. Områdes stor-
lek bör så avpassas, att dess typ kan såvitt möjligt bibehållas och fram-
träda oavsett dc å tgä rder, som vidtages för vården av angrä nsande marker.
Såsom föremål vä rda alt skydda må framhå llas träd av mä rklig storlek
eller form eller av för orten ovanligt slag ävensom sällsynta växter.

Förslagen skall å tföljas av dels utdrag av gcncralstabskarta och gä llande
skogskarta, varå belägenheten av det ifrågavarande området eller föremå-
let markerats, dels, i det fall förslaget avser ett område, uppgift om i detta
ingående avdelningsmuumer å skogskartan jämte ytvidd, dels ock en kort -
faltyd beskrivning av området eller föremå let . Likaledes skall angivas
grunden till den föreslagna fredningen ävensom det skydd eller den vård
som anses erforderlig. Har styrelsen beslutat om fredning av område ( do-
manreservat ) eller löremål, skall uppgift därom införas i register, som sly-
delsen för delta ä ndamål genom överjägmästarna tillst ä llt reviren.

Dä rest ej annat av t l edningsbeslut I ramgai , skall av styrelsen fredade
områden, så vida ej tillfredsstä llande ntinä rkning redan skett på annat salt,
utmä rkas genom anbringande på erforderligt antal träd på ömse sidor om
grä nslinjen av ell trädets halva omkrets omfattande, omkring tre centimeter
brett , vilt streck, vettande niol linjen. Fredade föremål skall, i dc fall dessa
tilgöres av enslaka träd, vid en höjd av 1,5 meter frå n marken förses med
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fyra runt stanunen anbragta kronor i vil fä rg och av lä mplig storlek . Hä r-
förutom skall vid vägar och stigar, som leder till eller berör ett fredat om-
råde, eller på annan lä mplig plats invid området uppsättas stolpar. Dessa
skall utgöras av impregnerat, varaktigt virke — minst 15 centimeter i dia-
meter, ungef ä r 1.5 meter höga samt vitmålade — varå anbringas av sty-
relsen tillhandahållna aluminiumbrickor med inskrift » Fredat av Kungl.
domä nstyrelscn * under tre kronor. Gä ller fredningsbeslut föremål (enstaka
träd ) kan på liknande sätt brickor uppsä ttas, förutom direkt på föremå let,
på stolpar vid stigar eller vägar i nä rheten därav. Om en större grupp träd
ä r fredad, kan lä mpligt antal brickor — dock ej större antal ä n som erford-
ras för gruppens tydliga utmärkning — uppsä ttas på stolpar i gruppens yt -
terkanter.

Av styrelsen fredade områden och föremå l skall på domä nverkets skogs-
kartor utmä rkas i enlighet med av styrelsen utfärdade bestä mmelser angå-
ende kartbeteckningar och fä rgbeteckuingsscliema för konceptkarta.

I de fall styrelsen i samband med beslut om fredning av område eller
föremå l föreskrivit att dessa skall undergå viss behandling i form av avverk-
ning eller annan åtgä rd , skall jägmästaren efter samråd med överjägmäs-
taren och, i den omfattning det lä mpligen kan ske, med slvrelsens natur-
vårdsavdelning vidtaga å tgä rder för sådan behandling.

Uppkommer skada å fredat område eller föremå l, skall jägmästaren sna-
rast möjligt göra anmälan därom till styrelsen med angivande, i korthet,
av skadans art och omfattning.

9. På domä nfondens fastigheter belägna naturminnen, vilka av lä nssty-
relse fridlysts enligt naturskyddslagen, skall vårdas a \ förvaltningsperso-
nalen enligt de för varje naturminne givna föreskrifterna.

Naturminne skall utmä rkas med brickor med inskrift: »Fridlyst enligt
las-.»

Naturminne skall utmä rkas på domä nverkets skogskartor i enlighet med
av styrelsen utf ä rdade best ä mmelser angående kartbeleckningar och fä rg-
bctcckningsschema för konceptkarta.

Vad i punkt 8, sista stycket, föreskrivits om domänreservat skall galla
ä ven för naturminne.

10. Xntional /Hirkcrna skall enligt naturskyddslagen förvaltas a \ domä n-
verket , vars personal har att iakttaga vad därom ä r stadgat i nä mnd lag,
Iillä mpningsbestä mmelserna till denna samt reglementen och ordningsföre-
skrifter för de sä rskilda parkerna. Det ankommer på vederbörande jagmäs-
lare att taga för vården erforderliga initiativ.

MJNV. IH: »:om
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