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MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT 

Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för statens skogs .. 
försöksanstalt; 

given Stockholms slott den 5 mars I 9 I 5. 

A. skogsförsöksanstaltens uppgift, verksamhetssätt och organisation 
samt tillsättning av dess personal. 

§ I. 

Statens skogsförsöksanstalt har till uppgift att lösa frågor, som äro grund
läggande för landets skogshushållning. I sådant avseende har anstalten hu
vudsakligen dels att förebringa utredning angående de inom landet förekom
mande skogsträden och av dem bildade samhällen, deras raser, deras sjuk
domar samt sådana skador, som orsakas av insekter eller andra yttre faktorer, 
dels att söka utröna verkan av olika sätt för skogens skötsel vad angår såväl 
dess föryngring genom självsådd eller kultur som dess behandling under upp
växttiden, dels att undersöka lämpligheten av att inom landet uppdraga främ
mande skogsträd, dels att beräkna för olika slag av skogar lämpliga omlopps
tider i skilda delar av landet samt förebringa utredning om andra förhållan
den, som äro grundläggande för skogarnas uthålliga avkastning, dels ock att 
söka utröna huru skogsmarken bör behandlas och vårdas för att dess alstrings
kraft med avseende på skogsbestånden må bliva den största möjliga. 

Det genom anstalten insamlade materialet är anstaltens egendom och skall 
för sitt ändamål bearbetas av anstaltens personal. 

§ 2. 

För anställande a v undersökningar och försök i ovan omförmälda hänse
enden böra i skilda landsdelar anläggas försöksytor. Försöksytor skola nog
grant undersökas såväl då de anläggas som ock därefter med bestämda mel
lantider. 

Försöksytorna böra företrädesvis anläggas å kronans skogar med rätt för 
skogsförsöksanstalten att för angivna ändamål disponera över anlagda ytor. 
Innan försöksyta anlägges å kronoskog, skall anmälan i ärendet göras till ve
derbörande ,revirförvaltare för erhållande av visshet, att området kan disponeras 
för ändamålet. Sedan försöksyta anlagts, skall jämväl härom anmälan göras 
till revirförvaltaren, varvid en situationskarta, utvisande ytans belägenhet, bör 
bifogas, på det att genom skogsstatens försorg tillsyn må kunna ägnas åt att 
därå icke sker intrång, åverkan eller . annan skadegörelse. Sker vid försöks
ytas anläggning eller revision avverkning av träd, skall revirförvaltaren därom 
omedelbart underrättas för virkets tillgodogörande. Därest anlagd försöksyta 
ej längre kommer att användas av anstalten, skall anmälan härom göras till 
revirförvaltaren. 
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Önskar enskild skogsägare upplåta mark å sin skog till försöksyta, må så
dan där förläggas, om den finnes lämplig för försöksväsendet samt platsen 
med säkerhet kan antagas få för ändamålet disponeras under erforderlig tid. 

Genom skogstjänstemäns försorg anlagda försöksytor må, därest de efter 
undersökning befinnas lämpliga för ändamålet, vid anstalten inregistreras för 
Yidare behandling och iakttagande. 

§ 3· 

skogsförsöksanstalten står under överinseende av en för skogshögskolan och 
anstalten gemensam styrelse. 

Närmaste ledningen av anstalten handhaves av dess chef. 

§ 4· 

skogsförsöksanstalten omfattar en skogsavdelning för skogsskötsel och skogs
uppskattning jämte därmed samhörande undersökningar samt en naturveten
~kaplig avdelning för, i huvudsak, skogsbotanik och marklära. 

Personalen vid skogsavdelningen utgöres av en föreståndare, som benämnes 
professor, en assistent samt nödiga skogs- och skrivbiträden. 

Personalen vid den naturvetenskapliga avdelningen utgöres av en förestån
dare, som benämnes professor, en assistent i marklära med geologi, en assistent 
i skogsbotanik samt ett kvinnligt kemistbiträde. 

Dessutom skall vid anstalten finnas en laborator, vilken skall hava till upp
gift att verkställa skogsentomologiska och biologiska undersökningar över 
skogens lägre djurvärld. 

Vid anstalen skall därjämte vara anställd en vaktmästare. 

§ 5· 
Till chef för anstalten förordnar Kungl. Maj:t, efter förslag av styrelsen, en 

ay föreståndarna, varje gång för en tid av tre år 

§ 6. 

Avdelningsföreståndare utnämnas av Kungl. Maj:t efter förslag av styrelsen. 
Laborator och assistenter förordnas av styrelsen för en tid av tre år. 
Biträden förordnas av styrelsen på viss tid eller tillsvidare. 
Vaktmästare tillsättes av styrelsen efter förslag av anstaltens chef. 

§ 7. 

Ar föreståndarbefattning ledig, och har ej innehavare av befattningen blivit 
utan . ansökan kallad efter framställning av styrelsen såsom i § 8, sägs, har 
styrelsen att utfärda kungörelse om ledigheten i allmänna tidningarna med 
tillkännagivande, att sökande må inom trettio dagar-, räknat från den dag 
kungärandet sker, till styrelsen ingiva sin till Kungl. Maj:t ställda ansökan, 
åtföljd av meritförteckning jämte intyg o.m ålder, frejd, hälsotillstånd, avlagda 
examina och praktisk tjänstgöring samt utgivna skrifter ävensom vad övrigt 
sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen. 

För bedömande av sökandes vetenskapliga skicklighet må styrelsen kunna 
tillkalla en eller flera sakkunniga. 
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Därefter avgiver styrelsen till Kungl. Maj:t yttrande över sökandens kom
petens samt uppför av sökande, som funnits kompetenta, tre på förslag i den 
ordningsföljd, i vilken de anses böra ifrågakomma till befattningen. 

§ 8. 

Kan till ledig föreståndarbefattning vinnas person, vilkens skicklighet till 
befattningen är uppenbar och som anses förtjänt att därtill nämnas framför 
varje annan svensk man, som kan komma i åtanke till densamma, må på 
styrelsen bero att, innan befattningen kungöres ledig till ansökan, hos Kungl. 
Maj:t göra framställning, att denne må utan ansökan kallas till innehavare a.
befattningen. 

§ 9· 

Anmäler sig ej till ledigförklarad föreståndarbefattning någon sökande inom 
utsatt tid, låte styrelsen kungöra ny ansökningstid, såsom i § 7 sägs. An
mäler sig icke heller inom andra ansökningstiden någon sökande, ävensöm då 
icke någon sökande befunnits kompetent, beslutar Kungl. Maj:t, på framställ
ning av styrelsen, huru i frågan vidare skall förfaras. 

§ lO. 

Då laboratorsbefattningen skall tillsättas, har styrelsen, där styrelsen ej an
ser förutvarande innehavare av denna befattning böra utan ansökan erhålla 
förnyat förordnande å densamma, att utfärda kungörelse om ledigheten i all
männa tidningarna med tillkännagivande, att sökande må inom trettio dagar, 
räknat från den dag kungörarrdet sker, till styrelsen ingiva ansökan, åtföljd 
av meritförteckning jämte intyg om ålder, frejd, hälsotillstånd, avlagda exa
mina och praktisk tjänstgöring samt utgivna skrifter ävensom vad övrigt sö
kanden vill åberopa till stöd för ansökningen. 

Önskar sökande, med hänsyn till den laboratorn åliggande undervisningo;
skyldighet vid skogshögskolan, hålla provföreläsning för att ådagalägga sin 
förmåga att muntligen behandla till denna undervisning hörande ämne samt 
gör framställning därom i ansökningen, eller föreskriver styrelsen sådan före
läsnings hållande, bestämmer styrelsen genom offentligt anslag tid för föreläs
ningen samt delgiver åtta dagar före föreläsningens hållande sökanden ett an
tal ämnen, bland vilka denne äger till behandling utvälja ett. 

För bedömande av sökandes skicklighet samt av provföreläsning må styrel
sen kunna tillkalla en eller flera sakkunniga. 

§ I I, 

Då assistentbefattning skall tillsättas, har styrelsen, där styrelsen ej anser 
förutvarande innehavare av befattningen böra utan ansökan erhålla förnyat 
förordnande å densamma, att i allmänna tidningarna kungöra befattningen le
dig med tillkännagivande, att sökande inom viss av styrelsen bestämd tid må 
till styrelsen ingiva ansökan, åtföljd av meritförteckning jämte intyg om ålder, 
frejd, hälsotillstånd, avlagda examina och praktisk tjänstgöring samt utgivna 
skrifter ävensom vad i övrigt sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen. 
Innan befattningen tillsättes, äge vederbörande föreståndare ävensom, vad- an
går befattning med undervisningsskyldighet vid skogshögskolan, rektor vid 
skogshögskolan att avgiva yttrande i ärendet. 
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§ I 2. 

F ör behörighet till nedannämnda befattningar erfordras: 
a) till föreståndarbefattningen vid skogsavdelningen: att hava genom utgivna 

skrifter och helst även genom examen från högskola visat sig äga synnerligen 
goda vetenskapliga insikter i de ämnen, som falla inom avdelningens arbets
område, ävensom att hava ådagalagt framstående praktisk duglighet; 

b) till förståndarbefattningen vid den naturvetenskapliga avdelningen: att 
hava genom utgivna skrifter och helst även genom akademiska examina styrkt 
sig i de ämnen, som falla inom avdelningens arbetsområde, äga den utbild
ning, som erfordras för :filosofisk doktorsgrad, samt att hava publicerat fram
stående vetenskapliga undersökningar över frågor inom samma område; 

c) till laboratorsbefattningen: att hava genom utgivna skrifter visat sig be
sitta särdeles goda vetenskapliga insikter inom skogsentomologien samt helst 
att även hava genom akademiska examina styrkt sig äga den zoologiska ut· 
bildning, som erfordras för :filosofisk doktorsgrad; 

d) till assistentbefattning: att hava genom examen från högskola eller på 
annat sätt visat sig äga väl vitsordade kunskaper i de ämnen, som falla inom 
vederbörande tjänstebefattnings arbetsområde; 

e) till befattningen såsom kemistbiträde: att hava genom avlagd examen 
eller på annat sätt styrkt sig äga kunskaper i kemi, motsvarande vad som 
erfordras för erhållande av högsta betyget i detta ämne i filosofie kandidat
examen; 

f) till befattning såsom skogsbiträde: att hava genom betyg från skogsskola 
eller på annat sätt visat sig äga goda kunskaper rörande sådana arbeten, som 
tillhöra ifrågavarande befattning. 

B. Styrelsen. 

§ 13. 
Om styrelsens sammansättning och arbetssätt äro' bestämmelser meddelade 

§§ 57-59 av de för skogshögskolan den 5 december 1914 givna stadgar: 
I frågor, som röra skogsförsöksanstalten, skall chefen för denna anstalt vara 

föredragande i styrelsen. ~ 
sakkunnig, som vid fråga om besättande av föreståndar- eller laborators

befattning vid skogsförsöksanstalten blivit jämlikt § 7 eller § r o av styrelsen 
tillkallad för bedömande av sökandes vetenskapliga skicklighet och av prov
föreläsning, där sådan förekommer, äger närvara vid samma frågas behandling 
i styrelsen med rätt att deltaga i överläggningen, men ej i beslutet. 

§ 14. 

styrelsen tillkommer i dess befattning' med skogsförsöksanstalten: 
r) att hava överinseende över anstalten samt på allt sätt söka främja dess 

verksamhet; 
2) att efter förslag av chefen för anstalten utfärda arbetsordning för dess 

personal; 
3) att årligen till Kungl. Maj:t ingiva förslag till stat för anstalten; 
4) att årligen, efter prövning av upprättade förslag till arbetsplan för det 

nästkommande året ävensom till användande av de till anstalten för samma 
år anvisade medel, besluta i nu nämnda hänseenden; · 
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s) att i enlighet med denna instruktion vidtaga åtgärder för tillsättande av 
föreståndare och förordnande av chef; 

6) att anställa laborator, assistenter, biträden och vaktmästare; 
7) att pröva förslag till semesterindelning för anstaltens befattningshavare; 
8) att, på sätt i denna instruktion finnes bestämt, handlägga frågor rörande 

"tjänstledighet och avsked för anstaltens personal; 
g) att meddela närmare bestämmelser om den undervisning vid skogshög

skolan, som skall lämnas av befattningshavare vid anstalten, ävensom bestämma 
om de föreläsningar, som anstaltens föreståndare skola jämlikt § 17 mom. 13 
hålla vid skogshögskolan; 

ro) att underställa Kungl. Maj:ts prövning frågor om ålderstillägg å löner 
eller arvoden åt befattningshavare vid anstalten; 

r r) att förordna om inventering av anstaltens inventarier och medel; 
r 2) att pröva ärende angående avskrivning av anstalten tillhöriga inventarier 

m. m.; samt 
13) att årligen före april månads utgång till kammarrätten för granskning 

insända anstaltens räkenskaper för det näst föregående kalenderåret. 

§ I S· 
För överläggning i frågor rörande anstaltens arbeten med hänsyn till den 

·praktiska skogsvårdens krav och sättet för dessa arbetens utförande äger sty
relsen tillkalla förutom anstaltens båda föreståndare och laboratorn jämväl 
skogshögskolans professorer samt tre för försöksväsendet intresserade fackmän. 
·sådant sammanträde skall i varje fall hållas vart tredje år, och skola därvid 
anstaltens arbeten under de sist förflutna tre åren granskas, varjämte plan för 
anstaltens fortsatta verksamhet skall göras till föremål för överläggning. 

C. Personalens åligganden. 

§ r6. 

Anstaltens chef har till åliggande att leda och övervaka anstaltens verkc 
samhet i dess helhet. 

I sådant hänseende har han: 
I) att upprätta och till styrelsens prövning överlämna förslag till arbetsord

ning för anstaltens personal; 
2) att ansvara för göromålens behöriga gång samt förty noga tillse, att 

anstaltens befattningshavare med noggrannhet och drift fullgöra vad som blivit 
dem ålagt enligt denna instruktion eller eljest meddelade bestämmelser; 

3) att ombesörja, att göromålen varda behörigen fördelade mellan anstaltens 
avdelningar ävensom laboratorn med iakttagande tillika att nödigt samarbete 
må komma till 'stånd; 

4) att tillse, att av Kungl. Maj:t, styrelsen eller annan myndighet till an
stalten remitterade frågor varda med behörig skyndsamhet utredda, samt att 
till vederbörande översända de av honom eller ann!J.n anstaltens tjänsteman 
'utarbetade utlåtandena; 

s) att mottaga till anstalten ankommande skrivelser och låta diarieföra de
samma jämte från anstalten utgående skrivelser; 

6) att föra konceptbok över de utgående skrivelser och expediera de ären
den, som röra anstalten i dess helhet; 
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7) att hava överinseende över anstaltens byggnader och gemensamma m
ventarier samt försöksträdgård; 

8) att i mån av behov hos vederbörande uppbära de i stat för anstalten 
anvisade avlöningar och expensmedel samt verkställa .behöriga utbetalningar 
av de sålunda uppburna medlen; 

9) att i kassajournal bokföra de i mom. 8 omförmälda medel och med led
ning av journalen upprätta kassaredogörelse, vilken, avseende kalenderår, skall 
efter dettas utgång senast den I s februari jämte tillhörande verifikationer samt 
föreståndarnas kassaredogörelser för de till de särskilda avdelningarna anvisade 
expensmedel överlämnas till styrelsen; 

I o) att årligen till styrelsen överlämna förslag, varom i § q mom. 8 och 
§ I 8 m om. s förmäles; 

II) att årligen upprätta och till styrelsen ingiva förslag till användande a v 
de till anstalten för det nästkommande året anvisade medel; 

I 2) att årligen före den I s januari till styrelsen överlämna det nästföregå
ende årets resejournaler för avdelningarna och för laboratorn; 

r 3) att årligen före den I s februari till Kungl. Maj:t, domänstyrelsen och 
anstaltens styrelse överlämna berättelser, som avses i § I 7 mom. I o och § 18 

mom. 7; 
I4) att under sådant år, då i § IS omförmält sammanträde skall hållas, 

till styrelsen senast den I mars överlämna föreståndarnas och laboratorns av
givna berättelser och förslag, varom i § I 7 mom. I I och § I 8 m om. 8 för
mäles; 

I s) att efter ·samråd med anstaltens övriga tjänstemän upprätta och till sty
relsens prövning överlämna förslag till semesterindelning för anstaltens befatt
ningshavare; 

I 6) att, då ålderstillägg å lön eller arvode åt befattningshavare vid anstalten 
ifrågakommer, göra anmälan härom till styrelsen; 

I 7) att ombesörja, att avhandlingar och uppsatser, som utarbetats på grund 
av anstaltens undersökningar och övriga arbeten, bliva offentliggjorda i för 
meddelanden från anstalten avsedda, av chefen redigerade. publikationer j 

1 8) att föra matrikel över befattningshavare vid anstalten; samt 
I 9) att vid styrelsens sammanträden vara föredragande i ärenden, som röra 

anstalten. 
§ q. 

Avdelningsföreståndare åligger: 
I) att i överensstämmelse med gällande föreskrifter och fastställd arbetsplan 

utföra till vederbönmde avdelning hörande undersökningar och försök samt i 
övrigt leda avdelningens 'verksamhet och därvid tillse, att arbetena efter deras 
beskaffenhet på lämpligt sätt fördela~? å avdelningens tjänstemän och biträden, 
så att därvid ej må användas dyrbarare arbetskraft än arbetets art kräver; 

2) att föra konceptbok över och expediera sådana skrivelser, som röra av
delningen; 

3) att jämväl i övrigt handlägga till avdelningen hörande ärenden; 
4) att vårda den till avdelningen hörande utrustningen, såsom instrument, 

verktyg, kartor, handböcker och möbler m. m., föra förteckning däröver, föreslå 
nödiga avskrivningar och ombesörja nyanskaffningar; 

s) att i anstaltens lokal bevara det vid avdelningens arbeten insamlade ma
terialet jämte i tjänsten förda anteckningsböcker j 
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6) att, därest han ej själv är anstaltens chef, hos d"enne i mån av behov 
uppbära de för avdelningen anvisade expensmedel samt därmed verkställa be
höriga utbetalningar; 

7) att i kassajournal bokföra avdelningens expensmedel och med ledning av 
denna journal upprätta kassaredogörelse, vilken skall omfatta kalenderår och 
efter dettas utgång jämte tillhörande verifikationer av föreståndare, som ej själv 
är anstaltens chef, till denne överlämnas före den r februari; 

8) att årligen upprätta och, därest han ej själv är anstaltens chef, till denne 
överlämna förslag till arbetsplan för verksamheten å avdelningen under det 
nästkommande året jämte beräkning över de för arbetena erforderliga medel: 

9) att, därest han ej själv är anstaltens chef, till denne årligen före den 
ro januari avlämna det nästföregående årets resejournaler för avdelningen; 

I o) att årligen upprätta och, därest han ej själv är anstaltens chef, till denne 
före den I februari avlämna berättelse över avdelningens verksamhet under 
det nästföregående året; 

I I) att under sådant år, då i § I S omförmält sammanträde skall hållas, 
upprätta och, därest han ej själv är anstaltens chef, till denne före den 2 o 
februari avlämna berättelse angående de under närmast förflutna tre kalenderår 
å avdelningen utförda arbeten ävensom förslag till arbetsplan för verksamheten 
å avdelningen under nästföljande tre kalenderår; 

I 2) att föra liggare över de försöksytor, som anläggas för avdelningens un
dersökningar, och därvid anteckna tiden såväl fOr anläggningen som för se
nare verkställda revisioner eller andra arbeten; samt 

1 3) att efter styrelsens bestämmande årligen hålla föreläsningar vid skog~
högskolan över de vid anstalten utförda undersökningar och därvid vunna 
resultat. 

Föreståndaren för anstaltens naturvetenskapliga avdelning åligger därjämte 
att enligt styrelsens närmare bestämmande meddela undervisning i marklära 
vid skogshögskolans jägmästarkurs. 

§ I8. 
Laboratorn åligger: 
I) att i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och honom eljest med

delade föreskrifter utföra skogsentomologiska och biologiska undersökningar 
över skogens lägre djurvärld; 
. 2) att föra konceptbok över och expediera sådana skrivelser, som röra av 
honom vid anstalten utförda arbeten; 

3) att vårda den under hans inseende ställda utrustning samt föra förteck
ning däröver; 

4) att i anstaltens lokal bevara och vårda det vid arbetena insamlade ma
terialet jämte i tjänsten förda anteckningsböcker; 

s) att årligen upprätta och till anstaltens chef överlämna förslag till arbets
plan för verksamheten under det nästkommande året jämte beräkning över de 
för arbetena erforderliga medel; 

6) att årligen före den IO januari till anstaltens chef överlämna de under 
nästföregående året förda resejournaler; 

7) att årligen före den I februari till anstaltens chef avlämna berättelse 
över de under det nästföregående året utförda undersökningarna; 

8) att under sådant år, då i § I s omförmält sammanträde skall hållas, upp
rätta och till anstaltens chef före den 20 februari ·avlämna berättelse angående 
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de under närmast förflutna tre kalenderår av laboratorn verkställda arbeten 
ävensom förslag till arbetsplan för laboratorns verksamhet under nästföljande 
tre kalenderår; samt 

9) att vid skogshögskolans jägmästarkurs bestrida undervisning i skogoento
mologi enligt styrelsens närmare bestämmande. 

§ I 9· 

Assistenter och biträden åligger: 
I) att i överensstämmelse med vederbörande föreståndares anvisningar ut

föra dem anbefallda arbeten och tjänsteresor; 
2) att i samråd med föreståndaren planlägga arbeten, som överlämnats åt 

dem till självständigt utförande, ävensom att till föreståndaren avgiva redo
görelse över slutfört dylikt arbete; samt 

3) att före varje års utgång till föreståndaren överlämna under året förda 
resejournaler ävensom vid tjänsteresor och fältarbeten insamlat material jämte 
i tjänsten förda anteckningsböcker. 

Härförutom har assistenten i marklära med geologi att vid skogshögskolan 
meddela undervisning i samma ämnen enligt styrelsens närmare bestämmande. 

§ 20. 

Vid upprättande av förslag, varom förmäles i § I 6 mo m. I I, § I 7 m om. 
8 och I I samt § I8 mom. 5 och 8, ävensom eljest, då fråga är om plan
läggning av arbete av större vikt, böra, på föranstaltande av chefen, förestån
darna, laboratorn och assistenterna sammanträda till gemensam överläggning. 
Över vad därvid förekommer skall föras protokoll. 

§ 2 I. 

Vaktmästaren åligger att i tjänsten tillhandagå anstaltens chef och övriga 
personal, att bestrida portvaktsgörornål, att biträda vid tillsynen av anstaltens 
lokale~, att sköta anstaltens värmeledning och andra dylika anordningar samt 
att deltaga i skötsel av anstaltens försöksträdgård och andra försöksfält, allt 
på sätt anstaltens chef äger närmare bestämma. 

§ 2 2. 

Rörande iakttagelser och undersökningar under tjänsteresor och fältarbeten 
skola så fullständiga anteckningar som möjligt göras i särskild antecknings
bok, som erhålles från anstalten. Under tjänsteresor skall tillika föras sär
skild resejournaL 

D. Daglig arbetstid, tjänstledighet och avsked. 

§ 23. 

För tjänsteman vid anstalten skall, i den mån ej nedan annorlunda stadgas, 
under den tid av året, som ej användes till fältarbete, den dagliga arbetstiden 
å tjänsterummet varje söckendag utgöra sex timmar, förlagda till tider, om 
vilka närmare bestämmelser meddelas av styrelsen. 

I den sålunda bestämda arbetstiden äger överordnad att vid alla de till
fällen, då göromålens gång det kräver, påfordra nödig utsträckning. Å andra 
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sidan må styrelsen dels om och i den mån omständigheterna det medgiva, 
kunna för tre månader under tiden juni-september inskränka den dagliga 
arbetstiden å tjänsterummet till fyra timmar, dels ock för befattningshavare 
med undervisningsskyldighet vid skogshögskolan i skälig mån nedsätta den 
dagliga arbetstiden å tjänsterummet. 

För fullgörande av något av Kungl. Maj:t eller på grund av Kungl. Maj:ts 
bemyndigande av ämbetsverk eller annan myndighet meddelat allmänt uppdrag 
må styrelsens ordförande medgiva erforderlig inskränkning i den föreskrivna 
dagliga arbetstiden å tjänsterummet. 

Därest i särskilda fall arbete i tjänsten kan av tjänsteman med större för
del utföras utom tjänsterummet, må medgivande därtill lämnas av styrelsens 
ordförande eller, efter dennes bestämmande, av vederbörande avdelningsföre
ståndare. 

Vad i denna paragraf är stadgat må ej verka till hinder för utövande av 
riksdagsmannauppdrag. 

§ 24. 

För föreståndarna och laboratorn skall viss daglig, för allmänhetens mot
tagande avsedd tid nra bestämd och genom anslag inom anstalten tillkänna
given. 

§ zs. 
Avdelningsföreståndarna vid anstalten äga årligen, när sådant kan ske utan 

hinder för göromålens behöriga gång, åtnjuta semester, en var under en och 
en halv månad, dock ej samtidigt. 

Åt laboratorn samt åt en var av assistenterna och biträdena må ock, i den 
mån sådant kan ske utan hinder för arbetenas behöriga gång, semester be
redas under högst en månad årligen. 

Semester må i regel icke beviljas nu nämnda befattningshavare under den 
tid, då fältarbeten pågå. Ej heller må, såvitt angår befattningshavare med 
undervisningsskyldighet vid skogshögskolan, semester beviljas under tid, då 
den honom åliggande undervisningen därstädes-fortgår-. -

Vaktmästaren vid anstalten må årligen, i den mån sådant kan ske utan 
kostnad för det allmänna och utan hinder för göromålens behöriga gång, åt
njuta semester under femton dagar. 

Om befattnings uppehållande under semester förordnar styrelsen. Under 
tid, då föreståndare, som förordnats att vara anstaltens chef, åtnjuter semester, 
är den andre föreståndaren, där ej annorlunda förordnats, skyldig att jämte 
egen tjänst bestrida chefsgöromålen. 

§ z6. 

Styrelsen äger bevilja avdelningsföreståndare samt laboratorn tjänstledighet 
för högs\ tre månader, därvid det jämväl tillkommer styrelsen att förordna 
vikarie. Astundas längre tjänstledighet än ovan är sagt, skall anmälan därom 
aY styrelsen göras hos Kungl. Maj:t, som på sty-relsens förslag beslutar ej 
mindre angående den begärda ledigheten än även om tjänstens uppehållande 
under tiden. Under tid, då föreståndare, som förordnats att vara anstaltens 
chef, åtnjuter tjänstledighet, som nu sagts, är den andre föreståndaren, därest 
ej annorlunda förordnats, skyldig att jämte egen tjänst tillika bestrida chefs~ 
göromålen. 
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Om tjänstledighet för övriga befattningshavare vid anstalten samt om göro
målens uppehållande under sådan tjänstledighet äger styrelsen förordna. 

Därjämte må, såvitt det kan ske utan kostnad för statsverket och utan men 
för anstaltens arbeten, chefen bevilja befattningshavare vid anstalten tjänst
ledighet för tid, ej överstigande åtta dagar samt förordna om tjänstens uppe
hållande under tiden. 

Är befattning vid anstalten vakant, äger styrelsen förordna om göromålens 
uppehållande under tiden, dock, vad beträffar avdelningsföreståndarbefattning 
eller laboratorsbefattningen, ej för längre tid än tre månader; skolande frågan 
om sådan befattnings ytterligare uppehållande underställas Kungl. Maj:ts pröv
ning. 

§ 27. 
Ansökan oin avsked från avdelningsföreståndarbefattning skall överlämnas 

till KungL Maj:ts avgörande. I annat fall prövas dylik ansökan av styrelsen, 
varvid likväl frågan om rätt till pension av statsmedel, där sådan förekommer, 
bör, innan avskedet beviljas, vara prövad i därför stadgad ordning. 

§ 28. 
Då föreståndare eller laboratorn avgår från sin befattning, skall inventering 

förrättas av person, som styrelsen därtill förordnar. Sådan inventering skall 
omfatta de anstaltens inventarier, som vederbörande haft under sin vård, även
som de medel, han i tjänsten mot redovisningsskyldighet uppburit. I övrigt 
förrättas inventering, när styrelsen därom förordnar. 

E. Åtal och ansvar för tjänstefel. 

§ 29. 
Beträdes anstaltens chef eller avdelningsföreståndare med fel eller försum

melse i tjänsten, äger styrelsen att, efter omständigheterna, erinra därom och 
anbefalla rättelse eller ock därjämte tilldela den felande lämplig varning. Har 
den felande icke låtit sig därav rätta eller befinnes hans fel vara av svårare 
art, må styrelsen äga förordna om åtal därför vid Svea hovrätt; ägande sty
relsen att från tjänstens utövning avstänga den sålunda under tilltal ställde, 
intill dess över honom blivit dömt genom laga kraftvunnet beslut. 

Annan befattningshavare vid anstalten, som i sin tjänstutövning förhåller 
sig felaktigt eller försumligt, må av styrelsen, på anmälan av anstaltens chef, 
varnas. Låter den felande sig därav ej rätta eller befinnes felet vara av svå
rare art, äger styrelsen skilja honom från anställningen för viss tid eller för 
alltid ävensom, där omständigheterna därtill. föranleda, avstänga honom från 
tjänstens utövande, intill dess beslutet om hans skiljande från anställningen 
vunnit laga kraft. 

Om behandling av balansmål och åtal för fel och försummelse i avseende 
å redovisning av allmänna medel gäller vad särskilt är stadgat. 

F. Besvär. 

§ 30-
Över erhållen varning må klagan ej föras. 
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§ 3 I. 

Över styrelsens förslag till besättande av föreståndarbefattning må besvär 
anföras hos Kungl. Maj:t i jordbruksdepartementet före klockan tolv å tret
tionde dagen från den dag, då förslaget inkommit till Kungl. Maj:t. 

Den, som icke åtnöjes med styrelsens beslut i annat ärende må däröver 
hos KungL Maj:t i jordbruksdepartementet anföra besvär före klockan tolv å 
trettionde dagen från den dag, då klaganden erhållit del av beslutet. 

Ändring i de styrelsens beslut, som angå anmärknings- eller avskrivnings
frågor, sökes genom besvär hos kammarrätten innan klockan tolv å trettionde 
dagen efter det klaganden bevisligen erhållit del av beslutet. 

Denna instruktion träder i kraft dagen efter den, då densamma, enligt därå 
meddelad uppgift, från trycket utkommit i Svensk författningssamling; skolande 
vid samma tid instruktionen för statens skogsförsöksanstalt av den 2 s oktober 
I 9 I 2 upphöra att gälla. 

Det alla, som vederbör, hava sig hörsamiigen att efterrätta. Till yttermera 
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill 
bekräfta låtit. Stockholms slott den s mars I 9 I 5. 

(J ord bruksdepartementet.) 

G USTAF. 
(L. s.· 

Johan Beck- F1i1:~. 




