




































DET EN'SKILDA SKOGSBRUKET ÅR 1942 

storrc privata skogsförvaltningar samt vissa kommuners och stiftelsers skogar. 
Antalet medlemmar utgjorde år 1942 18o stycken, representerande en areal pro
dul,tiv skogsmark av 5 630 000 hektar. 

3. Skogssällskapet. Skogssällskapet har till främsta ändamål att verka för bil
dandet av kommunala skogsallmänningar, främst genom tillvaratagande för ända

målet av ljunghedar och eljest vanvårdade skogsmarker. Därjämte har Skogssäll

skapet till uppgift att ägna <lessa skogar en sådan -bestående skötsel, att de bliva 

ett föredöme för god skogsvård, ett eggande exempel för andra att taga väl vara 
på den naturtillgång skogen för vårt land innebär. 

Då föremål för Sällskapets verksamhet icke blott äro skogar i landstings, sock
nars och städers ägo utan också stiftelseskogar ävensom annan i allmännyttigt 

syfte verkande skogsägande sammanslutning och förening, innefattas också <lessa 

skogar i Sällskapets förvaltningsverksamhet. 

Sällskapets styrelse och centralförvaltning har sitt säte i Göteborg. Därjämte 

företrädes Sällskapet av lokalstyrelser inom varje av Sällskapets verksamhet be

rört landstingsområ<le och för förvaltningsuppgifternas besörjande äro ute i or

terna stationerade arbetskrafter, vilka även biträda i fråga om skötseln av vissa 

ecklesiastika skogar. Verksamheten omspänner <le femton sydligaste länen, inom 
vilka de anslutna medlemmarna fördela sig på nedanstående grupper. 

Landsting .................................. . 
Antal medlemma r 

13 
Primärkommuner .................. . 
H ushållningssällskap. . . . .............. . 
Stiftelser, föreningar o. dyl. ............. . 

239 
14 
39 

Summa 305 
De till Skogssällskapet anslutna skogarna fördela sig på olika grupper och län 

på nedanstående sätt. 

Tab. K. Antal och ytvidd länsvis av t!II skogssällskapet Ar 194:z anslutna skogar. 

Antal skogar 
Län 

I
i primär-

I 
Summa Areal 

i lands-
kommuners 

i stiftelsers i ha 
tings ägo ägo o. d. ägo 

Malmöhus ........... 

I I
-· 2 4 2 970 

Kristianstads ........ I s 9 ,s 4 630 
Blekinge ...... · • · · ·

- 5 r 6 '2 070 

Kalmar ............. 3 ro 2 15 7 580 
Kronobergs ..... ····· r 18 3 22 9 200 
Hallands ............ 4 17 3 24 8 849 
Gbgs och Bohus ..... r 13 7 21 9 977 
Jönköpings .......... l 21 3 25 5 130 
Älvsborgs ... , ....... 7 25 !2 44 lI 154 
Skaraborgs .......... I 5 13 19 I0 975 
Östergötlands ........ - 2 I 3 670 
Södermanlands ....... - 21 - 21 3 840 
Stockholms ...... . . . .

-
3 4 7 5 740 

Uppsala ...... ······· -
I 

- l J 380 
Utom verks.-omr ..... -- - l l I 870 

I Summa 21 I 148 I 62 I 231 I 85 035 

FÖRENINGSVERKSA11HET 37 

4. Sveuska Skogsvårdsförcningrn. Föreningens syfte är att ,·erka för okogshus

hållningens främjande i landet, främst genom anordnandet av mulen, diskussioner 
och exkursioner samt utgivande av publikationer. 

Fiireningen bör även ägna jaktvården sin uppmärksamhet. 
Antalet medlemmar uppgick vid slutet av år 1942 till 6 190 stycken. Foreningen 

utgiver publikationerna »Skogsvårdsföreningens tidskrift» och »Skogen». Som 

bilaga till den förra följa »l\ieddelanden från Statens Skogsförsiiksanstalt». Dess
utom utgives på eget förlag populära småskrifter i skilda ämnen rörande skogs
hushållning. 

Exkursioner ha icke kunnat avhållas under år 1942. 
5. Norrlands Skogsvårdsfiirb1md. Förbundets ändamål ar att främja god vård

och skötsel av skogarna i Norrland och Dalarna. 

I detta syfte anordnar .förbundet möten och exkursioner, föranstalta1· 0111 hål

lande av föredrag, utgivande av tidskrift ävensom andra publikationer samt utÖYa 
skoglig försöksverksamhet. 

Medlemsantalet uppgick vid slutet av år r942 till 2 200. Förbundet utgiver 
»Korrlands Skogsvårdsförbunds tidskrift» och har dessutom från eget förlag ut
givit skogliga handböcker.

Någon exkursion kunde under år 1942 icke anordnas. 
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