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TILL LÄSAREN

Det föreliggande afser ej att utgöra någon i detalj gående 

handbok för skogsbrukare.

Hufvudsyftet därmed är, att i sammanträngd form med 

stöd af siffror och data lättfattligt klarlägga betydelsen af 

Finlands skogar såväl i nationalekonomiskt och klimatolo

giskt afseende som för hvarje enskild jordegares privata 

ekonomi. Vidare, att markera arten af den misshushållning, 

som så allmänt försiggår i de privata skogarna öfver hela 

landet, samt slutligen de oundvikliga följderna däraf.

Men framställningen härom blefve ensidig och half, om 

därtill ej fogades någon redogörelse rörande grundprinci

perna för rationell skogsvård, jämte hänvisningar till ut

vägarna ur det närvarande oefterrättlighetstillståndet. Huru 

man också redan begynt dels på frivillighetens väg, dels 

genom ny lagstiftning söka sig fram till ett förnuftigare 

skogsbruk hör ovillkorligen till saken och har ej kunnat läm

nas åsido.

Genom hela framställningen löper därjämte syftet, att 

under nuvarande brytningstid väcka till besinning och främja 

reform, medan sådan ännu, genom anlitande af naturens 

egen hjälp, kan ske utan alltför dryga uppoffringar. Lyc 

kas detta i någon mån, är därmed det mesta vunnet. Ty 

hvarje intresserad skogsbrukare skall lättast och bäst på 

rent praktisk väg skaffa sig de detaljinsikter, han för sin 

del har behof af. Sakkunnig hjälp och ledning i detta af

seende erhålles dess bättre redan öfver allt, blott behofvet 

däraf är väckt.
___________  Förf.





ALLMÄN ÖFVERBLICK

Finlands ytvidd uppgår i rundt tal till 36 millio

ner hektar. Dess invånarantal till omkring 3 millio

ner. På hvarje person i landet skulle således komma 

ett område af 12 hektar.

Finlands nuvarande invånare ha sålunda godt ut

rymme att röra sig på och komma tillrätta med.

Men ser man till af hvilken beskaffenhet denna yt

vidd är, minskas det första intrycket af tillfredsstäl

lelse öfver dess storlek i hög grad.

Ty det är ej nog med att betydande vidder före

ligga. Området bör äfven vara sådant, att det på sätt 

eller annat förmår lifnära det folk, som slagit sig ned 

därå. Att detta folk genom sitt arbete och genom 

klokt begagnande af området kan där förskaffa ut

komst åt sig ej blott för det närvarande utan äfven 

för kommande tider och generationer. Men sedd ur 

denna synpunkt, framställer sig det finska folkets jäm 

förelsevis stora utrymme i en modererad dager. 

Enhvar inser utan vidare utläggning, huru impedi- 

menter, såsom bärg, hvilka ej äro särskildt mineralrika, 

mossar och kärr, icke i samma mån förmå lifnära 

människor, som odlad mark. Vatten, vare sig i form 

af insjöar, älfvar eller hafsandelar, förmår detta ej 

heller. Icke ens växtlig, men absolut skogsmark förmår 

uppehålla en lika tät befolkning, som den, hvilken 

finner utkomst å välhäfdade åkerfält.

Det ofvan sagda måste därför uppmärksammas, om 

man vill döma riktigt rörande Finlands stora geogra

fiska utsträckning.



Landets ytvidd fördelas nämligen på följande sätt, 

.som här för åskådlighetens skull framställes i kvadra

tiska figurer:

Kärr, mossar, bärg, vatten.

17,4 millioner hektar.

Torr skogsmark.

15,i millioner hektar.

Odlad mark.

3,5 millioner hektar.
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På hvarje person af befolkningen faller således:

1,2 hektar odlad mark (åker och äng),

5 ,, torr skogsmark och

5,9 ,, kärr, mossar, bärg och vatten.

Denna framställning manar till allvarliga tankar.

Den, i bredd med hela vidden, nästan försvinnande 

lilla delen, som består af odlad mark —  åker och äng 

—  är därtill långt ifrån välbrukad. Om åkerjorden 

på grund af sin godhetsgrad och afkastningsförmåga 

indelas i tre klasser, torde man ej taga fel, med att 

hänföra endast en fjärdedel däraf i första, en annan 

fjärdedel i andra och två fjärdedelar eller hälften i 

tredje klassen, den sämst gifvande.

Men dessutom bör beaktas, att af ofvan upptagen 

odlad mark endast en tredjedel utgör åker och två 

tredjedelar naturlig äng, hvars afkastningsförmåga är 

utomordentligt ringa.

Den odlade marken kan därför prestera vida mindre, 

än en i högre kultur befintlig sådan. Den kan, som 

kändt är, icke ens täcka landets egna behof af bröd

säd och andra produkter, som jordbruket lämnar. 

För att fylla detta behof, måste till landet införas 

år 1910 i rundt tal för 87 millioner mark mer jordbruks

produkter, än därifrån kunnat utföras.

Hvad den största delen af Finlands ytvidd vidkom

mer, den nämligen som består af kärr, mossar, bärg 
• och vatten, lämna endast bärg och vatten uppskatt- 

ningsbara produkter, medan kärr och mossar, ehuru 

delvis bevuxna med tvinig skog, tillsvidare i detta 

afseende ligga såsom i det närmaste döda vidder, då 

den ringa del af dessa marker, hvilken kultiveras, un

dan för undan öfvergår till kategorin odlad mark.
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Sumpmarkernas benägenhet att utbreda sig bildar 

tvärtom en direkt fara för landet. De produkter, vat

ten och bärg lämna, motsvara ej heller landets egna 

behof. Af sådana produkter infördes år 1910 till lan

det för i rundt tal 12 millioner mark mer, än därifrån 

utfördes.

Den näst största delen af landets ytvidd, den som 

omfattar torr skogsmark, levererar däremot i motsats 

till de båda föregående afdelningarna produkter, hvilka 

utförda till utlandet dels såsom råvara, dels förädlade 

af landets storindustri, i värde betydligt öfverstiga in

förseln. År 1910 utfördes sådana produkter för i rundt 

tal 206 millioner mark mer än till landet inhämtades 

af dem. Och då värdet af det, som från de två först

nämnda afdelningarna mer in- än utfördes, tillsamman 

steg till 99 millioner mark, täckes detta belopp af det 

högre utförselvärdet, som kommer på afdelningen torr 

skogsmark, hvarutöfver ännu återstå 107 millioner 

mark.

För att bättre klarställa det ofvan anförda, må ur 

tullverkets officiella statistik införas följande samman

ställningar af ut- och införselvärdena för år ig io  å här 

ifrågakommande varuslag i jämna hundratusental mark.
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a) Från jordbruket.
Lefvande djur...................................................

Utförsel
Jämna hun
dratusental 

mark

2,920

34,681

675

107

706

10,251

1,220

Införsel
Jämna hun
dratusental 

mark.

301

8,830

81,834

3,437

5,858

18,802

18,539

Ladugårdsprodukter m. m...............................

Spanmål och tillverkningar däraf................

Trädgårdsväxter och jordfrukter..................

Frukt, bär m. m...............................................

Hudar, skinn och tillvärkningar däraf........

Lefvande växter och frön m. m....................

Summa F.mk

Således mer infördt fö r  87,091,000 mark.

b) Från bärg och vatten.
Fisk, färsk, torkad, saltad, rökt.....................

Konserver af fisk och ätbara skaldjur........

Mineral, sten, jordarter, glas m. m...............

50,560

4,395

1,276

3,490

137,651

3,481' 

885 

17,311

Summa F.mk

Således mer infördt fö r 12,516,000 mark.

c) Från skogarna.
Trävirke och arbeten däraf ...........................

Trämassa, papp, papper och arbeten däraf.. 

Tändstickor m. m.............................................

9,161

161,430

50,096

550

21,677

3,086

2,636

Summa F.mk

Således mer utfördt fö r  206,354,000 mark.

| 212,076 

1
5,722

För undvikande af missförstånd må särskildt på

pekas, att den direkta inhemska förbrukningen af 

jordbruks-, fisk-, sten- och skogsprodukter härmed icke 

berörts. Någön fullt tillförlitlig statistik häröfver före

ligger dess värre icke. Framställningen rör endast 

hvad landet utöfv.er hembehofvet kunnat utföra och
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hvad det nödgats införa häraf. En uppskattning af 

hemförbrukningen är ej heller här nödvändig för syf

tet med ofvan gifna redogörelse, som sträfvar att lägga 

i dagen af huru utomordentlig betydelse för landets 

allmänna ekonomi skogen och skogsprodukterna äro. 

Det här framlagda bär redan tillräckligt vittne härom. 

Utan skog och de produkter skogen lämnar för ut

försel ur landet vore det icke möjligt för befolknin

gen i Finland, att från utlandet tillbyta sig ens det 

årliga behofvet af lifsförnödenheter och andra nöd

vändighetsvaror, hvilka den egna produktionen för 

närvarande icke på långt när kan fylla. Och det är 

ej blott de närvarande förhållandena, som tala detta 

språk. Framtiden, tagen inom beräkneliga gränser, 

ställer icke i utsikt, att förhållandena i detta afseende 

skola i stort taget ändra sig. Förvisso skall odlingen 

af marken framgent vinna större utbredning, såsom 

också härintills skett. Må man också hoppas, att skör

darna från vattnen, genom rationell skötsel af fisken 

och fiskerinäringens utveckling, skola göras mer gif- 

vande, samt att tillgodogörandet af våra användbara 

bärgarter skall höjas. Men samtidigt skall befolknin

gen tillväxa och dess behof ökas på sådant sätt, att 

behofvet af skogens afkastning icke minskas, hellre 

tvärtom, samt att skogens gifbarhet i nationalekono

miskt afseende framgent skall vara af lika hög bety

delse, som för närvarande.

* * *

Af Finlands hela ytvidd eger och brukar kronan 

mycket betydande sträckor, medan rasten är tillskif

tad enskilda egare eller brukare och till enskildas nytt

jande ställda boställen. Förhållandet klargöres af föl

jande framställningar:
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1 Kronans bruk befinner sig:
Kärr. mossar, bärg, vatten.

Torr skogsmark.

Odlad jord.
_____________ _________  □
8,7 millioner ha. 5,3 millioner ha. 0,oe millioner ha.

I enskildes bruk befinner sig:

8,7 millioner ha. 9,8 millioner ha. 3,6 millioner ha.*

Nära 2/3 delar af landets hela torra skogsmark till

hör sålunda enskilda egare, medan ‘^-del tillhör sta

ten, kronan, såsom i dagligt tal säges. Men på kro

nan faller hufvudsakligast hela den nordligaste delen 

af landet, med dess mindre växtliga marker samt 

Lapplands kala tundror ofvan trädgränsen. Och äf

ven i öfriga delar af landet ligga där i mindre omfång 

förekommande kronojordar å de från kulturen mest 

aflägsna, svårtillgängliga trakterna. Oberoende af, om 

äfven en mycket betydande del kärr, mossar, bärg

* De areala siffrorna, tagna i närmaste öfverensstämmelse 

med texten till Sällskapets för Finlands geografi Atlas öfver Fin

land, af delningen „ Skogarna" af E. Th. Sallmén, blott att boställs- 

markerna här icke stälts skildt för sig, utan tillräknats i enskildes 

bruk varande arealer.
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och vatten faller inom de enskildas besittningar, före

ligger där likväl nära 2/ 3-delar af den mest växtliga, 

och med afseende å kommunikationerna bäst belägna 

skogsmarken, samt likaså den tätaste bosättningen 

och därför äfven det mest trängande behofvet af skog 

och skogsprodukter för tillfredsställandet af hemför

brukningen.

Redan de areala förhållandena lägga sålunda i 

öppen dag, hvilken betydelse man måste tillmäta de 

enskilda jordegarnes skogsbruk. Det är i deras hand 

största och bästa delen af landets bärande skogsmarker 

ligga. Det är de, som måste tillgodose det ojämförligt 

mesta af husbehofvet af skogsprodukter. Och jord

brukarens näring är därtill, som kändt, åtminstone 

för närvarande sådan att den knappast bär sig väl 

utan tillskott från skogen, genom virkesförsäljningar, 

antingen till den inhemska industrin eller för direkt 

export. Det har också utan öfverdrift beräknats, att 

till ex. under år 1910, för hvars höga exportvärde af 

skogsprodukter af alla slag tidigare redogjorts, från 

kronoskogarna för sågverkens behof levererats endast 

omkring en fjärdedel af för dessa behöfligt virke, medan 

således tre fjärdedelar kommit från de enskildas skogar. 

Hvad åter leveransen af klenvirke för industrins och 

den direkta exportens behof under samma år vidkom

mer, kan med trygghet sägas, att det ojämförligt mesta 

däraf härstammat ur de enskildas skogar. Förbruk

ningen af virke från sistnämnda skogar för industrin 

och exporten är därför redan så hög, och skall förvisso 

fortsättningsvis tillväxa, sålänge virke öfverhufvud 

föreligger, att frågan om de enskilda jordegarnes 

skogsbruk framstår såsom en lifsfråga för landet i 

dess helhet.

Men de enskilda skogarna måste, såsom redan an
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förts, icke blott täcka större delen af industrins och 

exportens årliga behof. Dessa skogar ha äfven att till

godose husbehofsförbrukningen af trävirke jämte en be

tydande del af kommunikationsanstalternas bränsle- 

och andra behof samt likaså industrins hela bränsle- 

behof.

Det vore ej blott intressant, utan i hög grad behöfligt 

för åstadkommandet af en riktig uppfattning af för

hållandena, att kunna med tillförlitliga data angifva 

den årliga virkesförbrukningen ur de enskilda skogarna 

för tillfredsställandet af husbehofvet samt kommu

nikationsanstalternas kraf. Sådant låter sig emeller

tid, på grund af bristande statistik, endast närmelsevis 

göra. Det enda man i denna väg har att hålla sig till, 

är vissa beräkningar i den stora undersökningskommit

téns för de enskilda skogarna betänkande af år 1899, 

hvilka hänföra sig till förhållandena år 1897. Men dessa 

beräkningar ansågos redan på sin tid icke fullt till

förlitliga och äro därtill själffallet numera tämligen 

föråldrade. För att likväl kunna gifva någon ledning 

för bedömandet angående denna betydelsefulla fråga, 

må nämnda kommittés beräkningar, med förutsändande 

af här lämnade anmärkning, återgifvas i sammandrag.

Kommittén beräknar virkesbehofvet år 1897:

Kubikmeter. 

Fast mått.

1. För husbehofsförbrukningen..................

2. För ångbåtarnas bränsle, järnvägarnas

bränsle och slepers, telegrafen och 

telefonerna.............................................

13,186,452

574,981

S:ma m3 fast mått: mått 13,761,433 

Transport 13,761,433
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Transport 13,761,433

Härtill må ytterligare läggas leveransen 

af bränslebehofvet för industrin, af 

kommittén uppskattad till ..............  1,660,659

Slutsumman blir då i m 3 fast mått 15,422,092

Enligt samma kommittés beräkningar utgjorde hela 

den virkesmassa, som samtidigt åtgick till utförseln ur 

landet (sannolikt för lågt taget), 3,766,036 kubikmeter, 

hvari då inräknades såväl den direkta utförseln som 

den, hvilken i förädlad eller halfförädlad form utfördes 

genom sågverken och andra träförbrukande industriella 

anläggningar. Med andra ord:

Hemförbrukningen utgjorde 8o procent.
Utförseln förbrukade 20 „

af den årliga afverkningen å landets skogar. Ofvan har 

redan anförts, huru dessa beräkningar på sin tid icke 

ansågos fullt tillförlitliga samt att de i alla händelser 

numera äro föråldrade. Husbehofvet har med befolk

ningens ökning samt kommunikationsanstalternas ut

vidgning ökats. Men äfven utförseln har stigit i unge

fär samma proportion, och man torde därför ej taga 

fel med påståendet, att äfven fortfarande endast om

kring en femtedel af årliga träförbrukningen kommer 
utförseln tillgodo, medan hela den stora resten för

brukas här hemma, i icke ringa grad såsom en gifven 

följd af vårt öfverdådiga slöseri med trä till alla möj

liga behof, där det kunde antingen helt undvaras, 

eller åtminstone genom omsorgsfull hushållning ned

föras till vida mindre mängder.

* * *
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Efter det härintills anförda framställer sig själfmant 

frågan: —  kunna landets skogar bära den årliga förbruk
ningen, utan att skogskapitalet m inskas och tillväxten 
å det kvarblifna nedsättes?

Frågan är på grund af vår bristfälliga, officiella sta

tistik och än mer såsom en följd af felande grundliga 

undersökningar på området ej lätt att besvara. Be

räkningar hafva i denna väg utförts, flere af dem med 

allvar och omsorg. Men de synas i alla händelser icke 

tillräckligt omfattande eller motsvarande sitt syfte.

Med visshet kan dock sägas, att afverkningarna i 

kronoskogarna icke härintills öfverskridit dessas årliga 

tillväxt och således icke skattat kronans skogar öfver- 

höfvan högt. Tvärtom skulle kronojordarna förmå 

bära högre afverkning än den skedda, utan att till

växten därmed öfverskredes, om blott alla delar däraf 

gjordes tillgängliga och spekulationen sålunda blefve 

mer inriktad på en del af de mest aflägsna kronojor

darna, hvartill statens forstförvaltning efter förmåga 

sträfvar. Hvad kronoskogarna vidkommer kan frå

gan således lugnt besvaras jakande. För närvarande 

utföres i dem ingen öfverafverkning, och anledning 

att befara sådan för framtiden föreligger ej heller. Den 

redan halft sekelgamla planmässiga vården i dessa 

skogar ställer tillika i utsikt starkt stigande gifbarhet.

Annorlunda ställer sig saken rörande de enskilda 

skogarna.

Privatskogskommittén beräknade, att redan år 1897 

drygt tre millioner kubikmeter fastmått afverkades ur dessa 

skogar, utöfver hvad motsvarande tillväxt medgaf.

Till detta resultat har privatskogskommittén kom

mit, genom att tillgodogöra sig en mängd indelnings- 

arbeten i kronoboställsskogar i olika delar af landet 

samt vid dessa tillämpade tillväxtberäkningar för å



torr mark växande skogar. Kommittén har på sådant 

sätt ansett sig böra fastslå följande medeltal för tillväx

ten i kubikmeter fast mått per hektar:
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Hvad tillväxten å skogbärande försumpade marker 

vidkommer, förlitade kommittén sig, då ingen annan 

utväg stod att tillgripa, häri till svaren å utsända frågo- 

formulär, och kom sålunda till följande skogstillväxt 

för de skilda länen i kubikmeter fast mått per år i de 

enskilda skogarna:

i Nylands län ..................  1,313,727 kubikmeter

„ Åbo „ ................  2,172,042

„ Tavastehus .......................  1,617,597

,, Viborgs „ ................  2,864,278

„ S:t Mickels „ ................  1,531,279

,, Kuopio ,, ................  2,272,446

„ Vasa „ ................. 1,881,441

,, Uleåborgs ,, ................  1,674,391

S:ma 15,327,201 kubikmeter

Från summaförbrukningen ur de enskilda skogarna 

var då att draga här angifna tillväxtbelopp, då skill

naden uppvisade högre förbrukning än tillväxt 3,393,935 

kubikmeter.

Tillväxtberäkningens träffsäkerhet väcker likväl 

lika stora tvifvel som beräkningen rörande förbruk

ningen redan angifvits göra. Så mycket gagn torde 

emellertid kunna dragas ur kommitténs arbeten här

med, att man, utan fara att synnerligen misstaga sig, 

numera kan påstå, att förbrukningen i de enskilda sko

garna i stort taget redan något öfverskrider den årliga 
tillväxten och sålunda är större, än skogarnas uthållig

het medgifver. Å särskilda håll i landet är öfver- 

afverkningen mycket stor, å andra mindre och ställvis 

kanske ingen. Men öfverhufvud är afverkningen i 

stort taget drygare, än tillväxten kunde medgifva.
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I en del enskilda skogar, i all synnerhet å håll, där 

försäljningen af klenvirke starkt tilltagit, pågår till 

och med utpräglad sköfling, som ohjälpligt måste leda 

till skogsbrist i mer eller mindre svår form.

Beträffande afverkningen i de enskilda skogarna 

är emellertid mängden af det uttagna virket, äfven om 

den redan öfverstiger den af en förnuftig skogshus

hållning föreskrifna, icke det mest oroande i landets en

skilda skogsegares sätt att behandla skogen. Det är 

visserligen ej annat än misshushållning, om ur skogen 

uttages mer än tillväxten medgifver, och kapitalet 

sålunda angripes år efter år. M en mer osundt, än detta 
t Ulv ägagående, är utan tvifvel, om afverkningen utföres 
på sådant sätt, att skogens tillväxtförmåga därigenom 
steg för steg nedsättes. Ty sker så, angripes skogskapi- 

talet ej blott, genom att därur tages mer än tillbörligt 

är, utan äfven genom att det kvarlämnade hindras 

att så godt sig göra låter ersätta det uttagna. Vid 

hvarje skogsafverkning borde nämligen hygget utföras 

så, att största möjliga hänsyn därvid tages till främ

jandet af skogens naturliga återväxt, hvilket af landets 
enskilda skogsegare öfverhufvud helt och hållet förbises. 
Vid uttagning af gröfre virke, sågtimmer och dylikt, 

fällas träden blädningsvis, med andra ord de krafti

gaste, mest växtliga stammarna borttagas och de 

undertryckta eller annars efterblifna lämnas kvar. 

Därmed nedsättes naturligtvis det angripna bestån

dets tillväxtprocent på samma gång öppningarna däri 

bli så pass små, att någon kraftig återväxt å dessa ej 

är att förvänta, då återväxtens fortkomst hindras och 

motarbetas af de kvarlämnade trädens öfverskärm- 

ning. Efter det första blädningshygget följer så i 

vanliga fall inom jämförelsevis kort tid ett andra, ett 

tredje o. s. v. Ett växtkraftigt, kanske slutet skogs
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bestånd förvandlas sålunda steg för steg till en rifven 

rest, hvars tillväxt under årtionden motsvarar blott 

hälften, kanske än mindre af det ursprungligas och 

som därtill icke någonsin förmår utväxa till ett fullt 

lifskraftigt skogsbestånd. Göres afverkningen åter 

mer omfattande, såsom vid klenvirkeshyggen oftast 

sker, angripes därvid först och främst skogen — ung

skogen —  innan den ännu nått sin mest gifvande ålder, 

och för det andra vinnlägger man sig äfven då icke det 

minsta om befordrandet af återväxten. Marken blottas 

visserligen då tillräckligt, men dugande fröträd kvar- 

lämnas, äfven om sådana förekomma, sällan om nå

gonsin, och markens befröning blir sålunda beroende 

af en eller annan slump, om närstående fröbar skog 

finnes o. s. v.

Det kan ej nekas, att afverkningarna i landets en

skilda skogar öfverhufvud bedrifvas så, som ofvan 

blifvit antydt. Undantag gifvas, men dessvärre äro de 

endast sällan förekommande. Därom vittnar den 

oemotsägbara verkligheten, hvilken öfver allt i landet 

uppvisar mängder af de enskildas skogar såsom rifna 

rester med ringa växtkraft efter fordom slutna bestånd, 

inströdda med större eller mindre kalytor eller bedröf- 

liga ansatser till en i hög grad otillfredsställande åter

växt. Antingen den årliga afverkningen i dessa skogar 

sedan öfverskridit tillväxtmängden eller icke, bedrifves 

den i regeln på sådant sätt, att tillväxten med nöd

vändighet steg för steg minskas. Hvart ett sådant 

skogsbruk leder, ligger i öppen dag för enhvar.

Hvart de enskilda skogsegarnes förfaringssätt redan 

ledt, framgår ur ett sammandrag af ofta åberopade 

privatskogskommittés vidlyftiga, från landets samt

liga kommuner hopsamlade uppgifter öfver skogsför- 

hållandena å hvarje ort. Uppgifterna utvisa kommun-,
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härads- och länsvis bl. a. huru stor procent hemman 

och hemmansdelar ega för husbehof otillräcklig eller 

tillräcklig skog samt skog utöfver husbehofvet. Huru 

härmed förhåller sig i procenttal länsvis framgår ur 

följande tablå:

P r o c e n t  af  l ä g e n h e t e r n a s  ant a l .
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Nylands län ....................... 1 6 38

42

55

40

48

Åbo „ ....................... 4 14

Tavastehus,, ....................... 2 6 44

Viborgs „ ....................... 3 13 53

48

31

40S:t Mickels „ ....................... 3 9

Kuopio „ ....................... 5 8 38 49

Vasa „ ....................... 5 18 51,5

50

25,5

24Uleåborgs „ .................. 8 18

I medeltal för hela landet 4 13 47 36

Det är således endast något öfver en tredjedel af 

landets enskilda skogar, som år 1897, enligt kommu

nernas frivilligt lämnade uppgifter, omfattade skog 

till öfverlopps utöfver husbehofvet, medan 17 pro

cent ej ens egde timmer för husbehof och 4 procent 

icke egde nog skog för tillgodoseendet af sitt bränsle- 

och gärdselbehof, med andra ord redan ledo af svår

artad skogsbrist. Dessa data röra förhållandena år 

1897. Sedan dess ha 15 år förflutit, under hvilka följ

derna af misshushållningen med skogen ytterligare 

skärpts. Läget i detta afseende är för närvarande 

utan tvifvel sådant, att det allvarligen manar till an

strängningar för åstadkommande af ett förnuftigare 

bruk i landets enskilda jordegares skogar.
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Vid tal om i framtiden hotande eller redan förelig

gande skogsbrist i följd af de enskilda skogarnas sköf- 

ling, anföres ofta kronoskogarna såsom en skyddande 

reserv. Men huru fåkunnigt allt sådant tal är, fram

går ur följande grafiska framställning länsvis af krono- 

och enskilda skogars förekomst, hvarvid endast den 

torra skogsmarken tagits i räkning.

Krono- och enskild skog länsvis. Areal torr mark.

En enda blick på denna framställning lägger i da

gen, huru man endast inom Uleåborgs län kan tala 

om verksam hjälp från kronoskogarna mot hotande



24

skogsbrist. Äfven där blefve det å flere håll förenadt 

med stora svårigheter och högst betydande kostnader 

för enskilda jordegare att hämta sitt husbehof från 

kronoskogarna. Men de sistnämnda förekomma dock 

där i sådan mängd och utsträckning, att de i någon 

mån kunde tjäna enskilda jordegare i denna väg. 

För samtliga andra län ställer sig frågan däremot 

helt annorlunda. Dels äro kronoskogarna där af så 

jämförelsevis ringa utsträckning, dels är dessas huf- 

vudmassa belägen i så aflägsna och svårtillgängliga 

trakter, att detta för större delen af de enskilda jord- 

egarne omöjliggjorde så godt som allt gagn af krono- 

skogarnas virkesförråd. Därtill bör ej lämnas obeak- 

tadt, huru bristen å husbehofsvirke från egen skog 

är egnad, att ställa jordbrukaren på en helt annan 

ekonomisk bas, än han härintills varit van vid. Ett 

hemmans- eller lägenhetsbruk är så beroende af till

gång på åtminstone husbehof från egen skog, att det

tas bortfallande skulle i hög grad nedsätta jordens 

värde och försvåra jordbrukets drift såsom lönande 

näring. Redan bristen på allt försäljningsvirke från 

skogen gör jordegarens näring i väsendtlig mån min

dre lönande och försvårar för brukaren användningen 

af hans arbetskraft på ett lönande sätt under årets 

vintermånader. Jordbrukaren måste därför, under det 

klimat och de förhållanden landet bjuder honom, kunna 

förlita sig till husbehofsvirke från egen skog, om ej 

hans äfven annars långtifrån lättgifvande näring skall 

göras i hög grad mindre lönande. Ej blott hvarje 

kommun, hvarje byalag utan äfven hvarje enskild 

lägenhetsinnehafvare bör se till, att förekomsten af 

husbehofsvirke ej äfventyras för kommande genera

tioner. Redan upphörandet af möjligheten till all 

virkesförsäljning är en olycka för jordegaren och en



25

nationalekonomisk förlust för landet i dess helhet, 

hvilken bör på det kraftigaste motarbetas innan den 

står för dörren.
. * * *

Det härintills anförda har rört sig kring skogarnas 

betydelse, med afseende å deras direkta inflytande 

såsom virkesgifvande inkomstkälla på landets allmänna 

ekonomi.

Härtill kommer äfven, att från landet årligen ut- 

föres skogsbär och ätbara svampar i icke obetydande 

mängder, hvilka kunna flerdubblas genom ett om- 

sorgsfullare tillvaratagande af det, som nu till ingen 

nytta ruttnar bort eller annorlunda förfares. År 1910 

exporterades till utlandet:

skogsbär —  främst lingon ............  2,010,778 kilogram

svam par............................................  29,190 „

Men skogarna utöfva också stort inflytande på hvarje 

lands klimat, nederbördsförhållanden och vattenaflopp. 

Enhvar känner, huru skog norrom odlade egor skyd

dar dessa för kalla, förödande nordanvindar samt 

att alla vindar bita skarpare på öppna slätter än i 

eller invid skog. Luften i skogen är också betydligt 

fuktigare, än å öppen mark och rikligare regn faller 

i skogbrutet landskap än å kala slätter, hvilket gynn

samt inverkar på all växtlighet. En betydelsefull 

roll spelar skogen äfven med afseende å vattenaflopps- 

förhållandena. Skogen och skogsmarken släpper ej 

lika hastigt ifrån sig snösmältnings- och regnvattnet, 

som de öppna markerna göra. Den verkar i denna väg 

som en regulator mot svåra vattenflöden och öfver- 

svämningar, hvilka i skogsaknande länder ofta upp

träda såsom svåra landsplågor. Snösmältningen för
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siggår långsammare i skogen än på öppna marker. 

Vårflödet modereras därigenom och genom att i sko

garna befintliga sankmarker endast småningom släppa 

ifrån sig vattnet. Under höstens regnperiod verkar 

skogen och sankmarkerna på samma sätt modererande 

på höstfloden och likadant är förhållandet med under 

andra årstider uppstående starkare nederbörd.

Belysande exempel härpå kunna hämtas från olika 

länder, där skogarna borthuggits och öfversvämnin- 

gar af floder och åar blifvit årligen återkommande, 

till enorm skada för jordkulturen. Men äfven i Fin

land ser man samma slags följder af skogarnas ut- 

huggning. I ingen del af landet har skogsförödelsen 

under senare årtionden fortgått så hänsynslöst, som 

å den Österbottniska kuststräckan, börjande i Kri- 

stinestadstrakten i söder och fortsättande norrut ända 

upp till Uleåborg samt längs Uleå-, Ijo- och Kemi- 

älfvarna, sträckande sig långt inåt landet. Å sällska

pets för Finlands geografi år 1899 utgifna stora kart

bok öfver Finland äro dessa nejder utmärkta med 

ljusgrön färg, såsom egande skog endast för husbehof 

vet, men stock och timmerskog blott litet för afsalu. 

Sedan dess har skogen i samma nejder ytterligare 

starkt nedhuggits för klenvirkesfångst —  props och 

pappersved —  hvarför denna landsdel numera kan 

kallas en bland landets mest skogfattiga delar. Men 

här höra också fördärfbringande öfversvämningar bland 

årliga företeelser, uppträdande i regeln flere gånger 

per år. Dessa öfversvämningar hafva ej sin orsak en

dast i trakternas plana beskaffenhet med ringa sänk

ning af landet mot kusten och däraf följande jäm 

förelsevis svaga drag i älfvar och åar, eller i vatten

dragens bristfälliga upprensning. Grundorsaken till 

de af alla kända svåra öfversvämningarna i Öster
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botten ligger i skogarnas uthuggning, som gör vatten- 

afloppet där så starkt från de blottade markerna, att 

älfvarna och åarna ej förmå svälja det. Människor 

lefva ännu, hvilka minnas dessa trakter försedda med 

rika och täta skogar, och kunna intyga, att öfver- 

svämningarna den tiden ej voro så ofta återkommande 

eller så förödande svåra, som efter det skogssköflin- 

gen försiggått.

* * *

Ännu en omständighet måste beaktas, om man vill 

komma till riktig uppfattning, af hvilken betydelse 

skogarna och skogsbruket eger särskildt i Finland 

för dess invånares utkomst.

Det är icke möjligt, att med precisa siffror eller på 

annat sätt gifva en åskådlig bild af, huru stor del af 

Finlands jord kan kallas odlingsbar mark, med andra 

ord sådan mark, som egnar sig för åker- eller ängs- 

bruk, utan att för kultiveringen behöfver sättas i fråga 

öfverdrifna kostnader. Angifvas kan ej heller, huru 

stor del af landet upptages af sandmoar och stenbun- 

det krosstensgrus eller bärgbunden mark, som endast 

medels öfverhöfvan dryga kostnader kan odlas, med 

andra ord af så kallad absolut skogsmark. Men enhvar, 

som något sett sig omkring i landet och hållit ögonen 

öppna under färderna, har mottagit det intrycket, 

att den absoluta skogsmarken öfverhufvud är vida 

större än den odlingsbara. Trakter gifvas, såsom t. ex. 

lerjordsområdena i söder och väster utefter kusterna, 

där det ojämförligt mesta af marken är odlingsbar. 

Men äfven här förekommer ej litet absolut skogsmark. 

Och för öfrigt dominerar den absoluta skogsmarken 

så godt som öfver allt.
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Naturen gifver sålunda själf en lätt begriplig vink, 

om huru landet skall brukas af dess invånare. Odla 

först —  säger naturen —  all lättare odlingsbar mark. 

Gör däraf åker eller äng. För sedan öfver odlingen till 

de myllrika kärren och de bättre mossarna, eller låt 

dessas upptagning gå samtidigt med den lättare od

lingsbara markens, allt efter huru lokala och andra 

förhållanden bjuda. Men behåll den absoluta skogs

marken skogbärande och sköt denna skog så, att den 

lämnar största möjliga inkomst.

Sådan är utan tvifvel naturens fingervisning. Hvarje 

klok jordegare följer den och finner sig väl däraf, syn

nerligen då af det föregående redan framgått att sko

gen kan lämna god afkastning, om egaren handlar 

förnuftigt därmed.

1



FINLANDS VIKTIGASTE SKOGSTRÄD

Finlands viktigaste skogsträd äro: Tall, gran, björk, 
asp, al, gråal och klibbal.

Af dessa bilda tallen, granen och björken rena 

skogsbestånd hvar för sig, men förekomma likväl mest 

blandade med hvarandra. Aspen och alen bilda sällan 

rena bestånd. De förekomma mest insprängda bland 

andra trädslag, där jordmånen och andra förhållanden 

skapa gynnsamma villkor för dem.

Tallen —  furan

växer å såväl torr som något fuktig jord, på sandmoar 

och stenbundna grusbackar, uppe på bärg och nere å 

vattensjuka mossmarker. Frodigast växer tallen i 

frisk ler- eller mullblandad sandjord, där den drifver 

ned i jorden en stark pålrot med särskildt i magrare 

jordmån vidt utbredda sidorötter. Rena tallbestånd 

bildas främst å sandåsar och moar, där björken dock 

ofta följer den åt såsom halfförkrympt och glest löfvad. 

Stundom ser man sammanhängande tallskogar med 

rätt god växt äfven å för dylika högst oförmånliga 

marker, såsom t. ex. å sura lerslätter i Nyland i Thusby 

sockens nordliga hörn, där tallen saknar pålrot och 

bildar vidtgrenade flackrötter, men likväl vid en ålder 

af 120 år når 70— 80 fots höjd och tillbörligt grof stam.

Tallen når i Finland en höjd af omkring 100— 110 

fot och en ålder af ända till cirka 500 år, ehuru den då 

oftast förekommer mer eller mindre topptorr och med



30

ytterligt smala årsringar, hvilka blott med förstorings

glas kunna urskiljas.

På grund af en mängd af professor A. G. Blomqvist 

öfver landet fälda och mätta profträd är tallens höjd- 

tillväxt ända upp till 100 års ålder i olika delar af 

landet i stort sedt följande:
Höjd QO fot
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Ofvan gifna schematiska framställning åskådliggör, 

huru tallen vid 100 års ålder å medelgod jordmån 

uppnår en höjd af: i södra Finland 84,5 fot; i mellersta 

Finland 72 fot och i norra Finland 62 fot, samt huru 

dess höjdtillväxt under årens lopp försiggått och starkt 

minskats under senare tiden af växtperioden.
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I groflek uppnår tallen vid 7  meters (=  2 3 % fots) höjd

20 centimeter 25 centimeter

=  8 Va tum =  10 V» tum

i södra Finland vid 82 års ålder, vid 111 års ålder

i mellersta „ „ 105 „ „ „ 142 „

i norra „ „ 131 „ „ „ 175 „ „

allt å medelgod jordmån.

Tallen är ett i hög grad ljusbehöfvande träd och 

detta dess mer, ju magrare den jordmån är, där tallen 

växer. Vid hyggen och fröställning —  kvarlämnade 

fröträd —  i ren tallskog, bör man därför taga hänsyn 

härtill och icke lämna fröträd tätare än ungefär så, 

att om man tänker sig fröträden fälda mot hvarandra, 

dessas toppar skulle nå tillsamman, d. v. s. icke tätare 

än ungefär på ett afstånd från hvarandra på stammar

nas dubbla längd. Fröträden böra ej heller lämnas 

kvarstående längre tid, än par tre år efter det rikligt 

fröår inträffat och man kan se, att tillbörligt antal 

plantor tillkommit.

Tallen blommar visserligen, i all synnerhet å skogs- 

laggar eller kring öppna platser, rätt ofta och före

komma då kottar äfven mindre rikligt. Men goda, 

rikliga fröår inträffa blott med en mellantid af 5— 10 

år, och vill man hugga i tallskog så, att återväxt till

kommer på det riktigaste sättet^genom naturlig be- 

fröning från fröträd eller fråp invid hygget stående skog, 

må man fästa afseende vid, att fröår förestår. Likväl 

händer ofta, att tallen just genom att vid hygget gles

ställas bringas till blomning och fröbildning. Blom

ningen försiggår mot slutet af juni eller i början af 

juli månad. De ljusgula hanblommorna sitta då kring 

årsskottets bas och sprida massor af frömjöl omkring 

sig, som täcker marken och samlar sig å invid skog



liggande sjöars vatten som ett gult lager. Folkspråket 

säger då att vattnet blommar. Men detta tal träffar 

ej rätt. Det är tallskogen som blommar och dess gula 

frömjöl, som af vinden spridas vidt omkring. 1 års

skottets topp sitta de ljusröda honblommorna så små, 

att de lätt förbises. Ur dessa växa sedan kottarna fram. 

Kottarna utväxa under första sommaren endast till 

storleken av en större ärt. Under den därpå följande 

sommaren uppnå de först sin rätta storlek. Därefter 

utbildas de parvis under hvarje kottfjäll i sina vingar 

sittande fröna och mogna till tiden för vegetationens 

upphörande vid inträffande vinterköld på senhösten, 

hvarefter de kunna insamlas. Kotten faller icke från 

trädet med fröna. Den sitter stundom länge kvar sedan 

alla frön bortgått, men skiljes lätt på sin mörkbruna 

färg och sina utspärrade fjäll. En tallkott gömmer 

ofta ända till 60 frön.

Fristående tallar eller i glesa ungskogar förekom

mande träd blomma redan vid tjugu års ålder. Men 

i slutna skogar inträffar blomning och frösättning först 

vid 30— 40-års ålder. Från 80 till 150 årig frambringar 

tallen det mesta och bästa frö.

Ettåriga tallplantor uppnå en längd af 5— 8 centi

meter, tvååriga 10— 15 centimeter och å mycket god 

jord ända till 25 centimeter. Därefter sker höjdtill- 

växten i rask fart. För hvarje årsskott tillkommer en 

kvistkrans. Mellan dessa förekomma inga grenar, 

hvarför det är lätt, att räkna tallens ålder under dess 

yngre år på tillkomna årsskott och kvistkransar.

Tallens virke är det i många afseende värdefullaste 

bland våra barrträds. Såsom exportvara i hel- eller 

halfförädladt tillstånd spelar det den mest betydande 

rollen, i all synnerhet om frågan gäller gammal 

fura.

32
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Virke af våra förnämsta trädslag väger i kilogram 

per kubikfot:
Nyfäldt. Lufttorrt. Heltorrt.

Tall .................... ..................  25.5 17 14.5

Gran ................ ..................  22.1 14.8 12.3

Björk .................. ..................  25 18.3 16.2

Asp .................. ..................  20 13.6 11.9

A l ...................... ..................  23.8 15.3 12.8

Vid lika torrhetsgrad lämnar samma massa stamved 

af dessa trädslag värmemängd i nedan angifna för

hållande:

Tall 100 å r ig ..........................................80

Gran „ ,, .........................................57

Björk 60 „ ........ ................................71

Asp „ „ .........................................51

Al „ „ .........................................44

Granen

trifves och växer bäst i lerblandad mylla och i friskt, 

till och med fuktigt, men afhälligt läge. Å torra, magra 

sandmoar går granen ej, men väl å blöta kärr, ehuru den 

där blir tvinvuxen, mosslupen och lätt tager inre röta. 

Granen bildar vidt utlöpande flackrötter och stjälper 

därför lättare för stormar än tallen, hvartill äfven 

bidrager dess jämförelsevis långsträckta och täta gren

bildning. Rena granskogar bildas förnämligast å låg- 

ländta, mer eller mindre fuktiga dälder. 1 andra lägen 

blandas granskogen mer eller mindre med tall och björk. 

Granen når samma höjd som tallen, men blir ej gärna 

öfver 300 år gammal, ehuru ända till 360 åriga granar 

torde ha anträffats i landet. Mer än tallen är granen 

utsatt för röta och får därtill som äldre s. k. kärnspricka,
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hvilken i betydande grad nedsätter virkets värde. 

Öfverhufvud begynner granens öfverårighet redan 

från 100— 120 års ålder.

Granens blomning infaller i början eller medlet af 

juni, någon gång redan i slutet af maj. Rikliga fröår 

infalla tätare än hos tallen och mellanåren gifva äfven 

mera frö, hvartill kommer att granens kottar innehålla 

ända till 500 frön. Detta, äfvensom förhållandet att 

granen ej är så ljusbehöfvande som tallen, förklarar, 

att efter timmerhyggen i blandade tall- och granskogar 

granen oftast får öfverhanden öfver tallen, hvilket 

är att beklaga, då tallen är ett värdefullare träd. 

Hvarje skogsman känner huru granen genom dessa 

sina egenskaper småningom tränger ut tallen på alla 

slags marker, som blott äro något så när lämpliga för 

granen, hvarför skogsegaren alltid vid hyggen i bland

skog bör vidtaga åtgärder till hindrande af denna om

vandling.

För kolning lämpar sig granvirket bättre än annat, 

och i skogar hvilka särskildt användas till kolbränning 

är man därför belåten åt att granen mer och mer ut

breder sig. Som slipved i träsliperier för tillverkning 

af trämassa, papp och papper har granvirket äfven 

sin stora betydelse. I världsmarknaden, där gran

virket tidigare, ända till 70- och 80-talen under senast 

gångna sekel var mindre begärligt och bar betydligt 

lägre pris än tallvirket, konkurrerar det numera med 

lyckligare resultat och når ofta samma pris som tall

virket. Tidigare har påpekats, huru granvirket såsom 

värmegifvande står lägre än tallvirket, men då frågan 

gäller hastig uppvärmning har det likväl sina fördelar. 

1 trakter där granriset ännu begagnas som strö i ladu

gårdar, fållor och gödselstäder, skattas granen högt 

härför. Men öfverallt, där tillgång till torfströ finnes,
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bör sådant framför allt begagnas som strö, emedan 

det i alla afseenden är lämpligare. Härtill kommer, 

att man vid begagnandet af granris som strö beröfvar 

skogen dess enda jordförbättringsmedel, hvilket är 

långtifrån välbetänkt. Till vissa husbehof, såsom till 

ex. till gärdsel, egnar sig granvirket förträffligt, då det 

är synnerligen lättklufvet för hand.,. Under ångpannor 

eldar man också helst med granved då hettan önskas 

hastigt uppdrifven.

Granens tjocklekstillväxt inhämtas af följande siffror. 

Granen når å medelgod jordmån å 7  meters fo ts)
höjd:

8 Vs tum eller 20 10 Vs tum eller 25
centimeter centimeter

i södra Finland v id ......... 96 år 116 år

i mellersta ,, ,, .......... 123 ,, 153 „

i norra „ „ .......... 162 „ 202  „

Allt å medelgod jordmån.

Björken.

Finlands skogars mest betydelsefulla löfträd är 

björken både med afseende å dess rika förekomst, 

snabba uppväxt, goda virke och lätthet att efter af- 

verkning åstadkomma återväxt, antingen genom be- 

fröning eller medels kraftiga rotskott. Björken före

kommer både såsom rent bestånd samt i blandning 

med andra träd. Den trifves bäst å mullrik, något 

lerblandad jord af lagom fuktighetsgrad, där hon skjuter 

in i jorden en jämförelsevis svag hjärtrot med en massa 

sidorötter. Men björken är på intet sätt kräsen med 

afseende å jordmånen. Hon sticker fram å så godt 

som all slags mark, från den torra sandmon och bärg- 

skrefvan till blöta kärrmarker och djupa mossar, rät

tande sin växt och sitt hela utseende efter som stånd
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orten är. Man kan knappast tänka sig ett mer förnöj

samt och mindre kräfvande träd.

Björken blommar tidigt om våren med han- och 

honblommor i skilda hängen, men oftast på samma trä. 

Det gulbruna, platta fröet är försedt med tvänne lätta 

vingar, och bäras af vinden långa vägar. Fröet mognar 

under augusti månad, stundom först i september. 

Hvart annat eller hvart tredje år är rikligt fröår, men 

blommor och frön förekomma så godt som hvarje år. 

Detta förklarar hvarför björken så utomordentligt 

lätt efter svedjebruk inkräktar marken och bildar 

täta, nästan ogenomträngliga, rena ungskogar. Före

kommerblott fröbar björk i närheten af afsvedjad mark, 

kan man vara säker om, att inom få år ha marken täckt 

af björksnår, och hvar helst marken i större eller mindre 

utsträckning annars blottas, infinna sig björkplan

torna snart.

Härtill kommer ännu, att björken föryngras ej blott 

genom frö, utan äfven genom stubb- eller rotskott, i 

all synnerhet å bördig och fuktig jord. Vill man be

gagna sig af dylik återväxt, gäller blott, att icke lämna 

höga stubbar vid hygget. Ty medels höga stubbar 

dräper man lätt en löfträdsrot och omöjliggör rotskott

bildningen. Bäst är att alltid fälla björk och andra 

löfträd medels såg och göra skäret i sluttande riktning, 

då stubbens yta blir afhällig för regnvattnet. Får 

björkskogen återväxa genom dylika skott, skjuter den 

raskare och kraftigare i höjden än annars. Ty vi skola 

komma ihåg, att skotten då ha färdig stor rotbildning 

att stöda sig till, medan efter frö uppkomna plantor 

ha att bilda sig eget rotsystem undan för undan.

Björkvirket är fast, segt och kådfritt. Det egnar 

sig förträffligt till slöjd- och snickarbehof. Såsom äl

dre är det ofta masuraktigt och utomordentligt vac
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kert för fanértillverkning. I möbelindustrin har man 

under senare tid begynt särskildt uppmärksamma 

björkvirket, i all synnerhet sedan färgning af trä kom

mit i bruk. Groft björkvirke är därför ganska värde

fullt. Äfven såsom råmaterial för tillverkning af tråd

rullar har björken användning och betalas som sådant 

väl. Färdiga trådrullar eller »sticks» för sådanas till- 

svarfning utgör redan en betydande exportvara, som 

antagligen kommer att ökas. Björkvirkets utmärkta 

egenskaper som brännved är allbekant. Dess värme- 

gifvande egenskaper äro höga, och såsom kådfritt 

sprakar det ej vid bränning. När härtill lägges, att 

björken växer raskast till 50— 60 året, men därefter 

aftager i detta afseende, hvarför klokast torde vara, 

att i allmänhet afverka björken redan vid nämnda 

ålder, inses lätt huru förmånlig så kort växttid blir 

i ekonomiskt afseende. Allestädes, där björkvirket 

har lätt afsättning i en eller annan form, såsom i när

heten af städer, järnvägar, fabriker o. s. v., hafva 

björkskogar högt värde, kanske öfverstigande barr

skogarnas, och böra därför uppdragas och vårdas mer 

än härintills skett. En förtänksam jordegare beaktar 

detta och finner sin fördel därvid.

Aspen

har dåligt namn om sig. Den betraktas ofta äfven 

af forstmän såsom ett ogräs i skogarna, i skogslaggarna 

och främst i parker eller beteshagar. Största skulden 

härtill bär dess öfverdådiga förmåga, att skjuta rot

skott i vid krets rundtorn sig. En enda stam kan lätt 

bilda ett helt bestånd, om förhållandena äro gynn

samma härtill. Folktraditionen säger, att aspen al

drig kan utrotas, där den engång smugit sig in. Men
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först och främst är påståendet falskt. Om man af- 

barkar en aspstam rundt om i dess nedre del och lå

ter den torka så, dör både stammen och roten. Dess 

konstigare är det ej. Men hvarför skulle man utrota 

aspen, om den ej infunnit sig på olämplig plats?

Aspen är ett fordringslöst träd. Den växer ungefär 

hvar som helst, om också dess lämpligaste jordmån 

är god sandblandad lera. Aspen skjuter hastigt upp, 

bildar rak vacker stam under gynnsamma förhållanden. 

Vid 50— 60-års ålder kan aspen redan ha nått en höjd 

af ända till 80 fot och är också vid denna ålder fullt 

huggbar. Virket är visserligen löst och har föga värde 

som bränsle. Men det är lätt, fint, hvitt och vackert 

samt ej besväradt af kvistmärken. Det är det enda 

virke man åtminstone härintills använder vid tänd

stickstillverkning och därför nödgas betala så pass 

drygt, att det godt bär t. o. m. lång frakt å järnvägar 

eller sjöledes. Vid träsliperier är aspvirket också myc

ket eftersökt, emedan därur fås den finaste, hvitaste 

pappersmassa, som användes vid tillverkning af först

klassigt, hyperfint brefpapper.

Den föraktade aspen har således sin användning, 

där den står utom konkurrens och kan bringa sin egare 

beaktansvärda inkomster, blott denna förstår att be

gagna sig af marknaden och afverka sina aspar, me

dan de ännu ej tagit rötskada, det vill säga vid om

kring 50-års ålder.

Aspen bär han- och honblommor på skilda träd. 

Dessa framkomma redan tidigt på våren före eller 

samtidigt med löfsprickningen. Fröna, små svarta 

korn, liknande krut, mogna i juni, då de omgifna af 

mjukt, fint ludd flyga omkring i luften som snö och 

betäcka alla föremål i vidsträckt omkrets.

Att införa aspen i parker, trädgårdar och alléer
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kan ej tillrådas, emedan den först och främst är ett 

föga varaktigt träd, hvilket som äldre ej erbjuder nå

gon tilltalande anblick, samt blir besvärlig genom sin 

redan berörda benägenhet att skjuta rotskott. Men 

i skogen blir den nog så nyttig och inkomstbringande, 

i all synnerhet å trakter, där afsättningen är lätt.

Alen.
t

Af alen förekommer i Finland två arter; gråal och 

klibbal, hvilka lätt skiljas från hvarandra redan på 

grund af stam, bark, löfverk och hela sitt utseende.

Klibbalen bildar rak, vacker stam omgifven af mörk 

bark, som å stammens nedre del är söndersprucken. 

Dess blad äro glatta, mörkgröna, ovala och i spetsen 

smått urnupna. Hela trädet, som når en höjd af om

kring 80 fot, är genom sin rika, mörka grönska sär

deles vackert.

Gråalen åter har krokig, ojämn stamform med ljus

grå, vanligen slät bark. Bladen äro till färgen ljusare 

och ha en rund form. Gråalen når sällan en höjd öf- 

ver 60 fot, men förekommer hos oss mest i mer eller 

mindre buskartad form, månggrenig och ful å back

sluttningar, där annan skog blifvit borthuggen, i bland

ning med en- eller andra buskar. 1 de landsdelar, där 

svedjebruket ifrigast och längst bedrifvits, så att till 

och med björken småningom blifvit utödd, förekom

mer gråalen som den sista, arma trädvegetationen, 

torftig och gagnlös till annat än tämligen dåligt bränsle.

Båda arterna af alen ha ett egendomligt rotsystem. 

Från en mängd rotknölar utsändas fina, djupt i jor

den sig förgrenande rotsträngar, hvilka hålla träden 

stadigt fästade vid marken, så att stormar sällan välta 

dem, huru våldsam vinden än må vara. Alen blommar
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tidigt om våren, tidigare än något annat trädslag 

och dess ålder är 60— 80 år, sällan högre.

Klibbalen växer helst vid å- och sjöstränder, å myll- 

rika kärr eller i laggarna kring sådana, vid foten af 

bärg och höjder, där marken ofta är mer än vanligt 

fuktig o. s. v. Dess virke har en egendomlig färgton, 

och användes i bredd med björkvirket som ett ut

märkt bränsle, hvilket likväl ej betingar sig björkens 

höga pris. Äfven till slöjd och snickeriarbeten är 

klibbalens virke eftersökt, men i den större industrin 

går det ej annorlunda än som bränsle.

Andra löfträd, än här ofvan nämnda, ega hos oss, 

ehuru inhemska, föga betydelse såsom skogsträd. De 

äro: hägg, rönn, sälg, ek, alm, lönn, lind och ask. Bland 

barrträden har man i landet infört lärkträdet, både 

den sibiriska och europeiska arten, af hvilka den förra 

är att föredraga för sin raka, prydliga stamform. Men 

lärkträden förekomma ännu sparsamt, endast å några 

håll i landet och osäkert torde vara om deras utbred

ning vinner framgång, sedan statens forstkår, som 

under någon tid arbetade för trädets införande i krono- 

skogarna, numera synes frångått sina ansträngningar 

i denna väg.



ÄNDAMÅLSENLIG SKOGSHUSHÅLLNING

Såsom grundregler för ändamålsenlig —  rationell

— hushållning i privata skogar kunna följande åtta 

enkla, för alla begripliga punkter uppställas:

1. Tag vid år shygget endast så mycket virke, 
som årligen tillväxer i skogen;

2 . Sörj för god, snabb och tillräcklig återväxt 
i det afverkades ställe;

3 . Afverka främst döda eller döende, svaga och 
undertryckta träd, till sist växtlig skog;

4. Afverka aldrig ungskog, som ännu ej nått
fröbarhetsåldern;

5 . Låt inga träd i skogen blifva öfveråriga, 
med nedsatt tillväxtförmåga;

6. Sälj aldrig skog, om den ej hinner till öfver
husbehofvet;

7 . A nlita alltid fackmannaråd vid afverkning 
och försäljning, tills man själf kommit fullt in i

saken;

8. Sök städse inskränka husbehofvet från skogen 
till det m insta möjliga, för att få råd att sälja

mer.
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All förnuftig, det är ändamålsenlig, hushållning i 

skogen måste nämligen gå ut därpå, att ej taga däraf 

mer, än skogen uthålligt förmår gifva, d. v. s. ej mer 

än den årligen tillväxer. Men samtidigt bör hvarje 

omtänksam skogsegare förfara så, att han, så vidt 

han förmår, på allt sätt söker att höja sin skogs till

växtförmåga och detta för hans egen ekonomi beak- 

tansvärda syfte når han säkrast och bäst, genom att 

främst taga bort ur skogen alla döda och döende, 

svaga eller undertryckta eller öfveråriga träd, hvilkas 

tillväxt är betydligt mindre än den fullt växtliga sko

gens. Vidare, genom att då han hugger ned växtlig 

skog, omsorgsfullt främja nyväxt i det afverkades 

ställe, och slutligen genom att aldrig, annorlunda än 

genom förnuftig gallring hugga i ungskogar, hvilka 

icke nått fröbarhetsålder, emedan han genom sådant 

hygge skulle äfventyra återväxten på den billigaste 

och naturligaste vägen, genom skogens själfsådd, och 

därmed ej blott icke befordra höjandet af skogens till

växtförmåga, utan tvärtom minska den.

Hvilken betydelsefull roll sträfvandet att höja sko

gens tillväxtförmåga spelar i hvarje ändamålsenlig 

skogshushållning till förmån för skogsegarens egna 

inkomster, påvisas lätt genom ett uppstäldt exempel. 

Tidigare är anfördt, huru stora prjvatskogskommittén 

på de vägar, som stodo kommittén till buds, trott sig 

böra uppskatta närvarande tillväxten per år i Ny

lands samt Åbo och Björneborgs läns privatskogar 

till i allmänhet 2 kubikmeter per hektar. För en egare 

af 100 hektar växande skog skulle sålunda den år

liga tillväxten å skogen utgöra 200  kubikmeter, och 

samma belopp vore då det skogsegaren årligen kan, 

rationellt tänkt, taga ur skogen. Men skogen kan 

genom förnuftig behandling i enlighet med här gifna
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grundregler lätt bringas till en årlig tillväxt af 3 ku

bikmeter per hektar, ja, till och med efter någon tid 

till 4 kubikmeter per hektar och därutöfver, beroende 

på skogens ålder, täthet och växtkraft. D. v. s. skogs- 

egaren kan bringa upp sitt årliga uttagsbelopp ur en 

100 hektar vid skog från 200 kubikmeter till 300, ja 

400 kubikmeter, med andra ord fördubbla skogens 

gifbarhet och sina egna inkomster däraf. Fördelen 

är så påtaglig, att den hvarken kan eller får lämnas 

ur sikte af omtänksamma skogsegare.

Frågan, huru mycket en skog tillväxer årligen, är 

annars ej lätt besvarad. Ett pålitligt svar härpå i 

hvarje särskildt fall kan endast lämnas efter om

sorgsfull fackmannaundersökning och uppskattning af 

den skog frågan gäller. Professor A. G. Blomqvist 

har emellertid i sin stora publikation »Finlands träd
slag» —  utgifven år 1881 som tvänne digra häften af 

Finska forstföreningens meddelanden —  uppställt en 

tabellarisk öfversikt öfver tillväxten och dess gång 

i slutna jämnåriga tallbestånd i olika delar af landet, 

hvilken här kan gälla såsom upplysning. Prof. Blom

qvist grundar sin tabell på öfver 900 tagna profytor 

öfver landet och hans insiktsfulla, noggranna arbete 

gifver utan tvifvel ej ringa betydelse åt de resultat, 

han kommit till. Sedan hans uppgifter i »normalfam

nar» blifvit öfverförda till kubikmeter och tillväxten 

såväl per 2 0-årig period som per år enligt tablån ut

räknad för medelgod tallskog å krosstensgrund, får
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tablån följande utseende:

I södra landet I mellersta landet I norra landet
2. £. H 05° H H 3.0.H os»

S9|
-o

i l  
•3* 05:
■ö s.n>

|8|
s l3* os: 
CD

o 2 —

s ? |
(T oo

SlB* Os: 
•O*<D

of ? ? £*1 W ? ?
2/0
»5

sr*0 B “ (t B a*"13

Tallskog Kbm. Kbm. Kbm. Kbm. Kbm. Kbm.

Till 20 års åld. 50 2* 44 2,2 22 1,1
Mellan 20- 40 , „ 94 4,7 60 3,o 46 2,8

, 40- 60 . . 104 5,2 76 3,8 54 2,7
, 60- 80 . . 84 4,2 80 4,o 42 2,1

00 : o o 70 3,5 64 3,2 34 1,7
. 100-120 , „ 66 3,3 52 2,6 26 1,3

Medeltillväxt per år he

la växttiden ........... — 3,9 — 3,i ___ 1,9

Städse ihågkommande, att ofvan gifna tablå gäller 

slutna och jämnåriga tallbestånd, hvilka förekomma 

endast undantagsvis, men ej i större sträckningar i 

de privata skogarna, kan man ur uppgifterna bilda 

sig en föreställning om huru tallskog hos oss tillväxer 

i normala bestånd. Man finner då, huru tillväxten 

tilltar till en viss ålder, hvarefter den åter nedgår, 

samt att årliga medeltillväxten från 0— 120-årig tall

skog blir för södra landet 3,9 kubikmeter per år, för 

mellersta landet 3,1 kubikmeter och för norra landet 

1,7 kubikmeter allt per hektar. För ojämnåldriga och 

icke slutna tallskogar blir tillväxten naturligtvis min

dre i mån af ju mer skogen är ojämnårig och gles. 

Härtill må fogas, att rena granskogsbestånd tillväxa 

ej fullt så raskt som tallbestånden, hvaremot bestånd 

med tall, gran och björk i blandning växa raskast.

För att fullständiga bilden af sådana skogsbestånd, 

i hvilka prof. Blomqvist tagit sina mångtaliga profyter,
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kan ytterligare uppställas en tablå öfver hvad be

stånden innehålla i antal stammar och kubikmeter 

virkesmassa per hektar vid olika ålder.

Tablån får då följande utseende:
Södra landet Mellersta landet Norra landet

Stammar 
per ha

Kub.mas- 
sa per ha 

kub.- 
meter

Stammar 
per ha

Kub.mas- 
sa per ha 

kub.- 
meter

Stammar 
per ha

Kub.mas- 
sa per ha 

kub.- 
meter

Vid 20-års ålder 5,000 50 5,880 44 6,380 22
„ 40 „ „ 3,120 144 3,800 104 4,520 68
# 60 „ „ 1,880 248 2,260 180 3,120 122

o00 1,400 332 1,586 260 2,060 164

oo

1,090 402 1,200 324 1,460 198

to o 850 468 920 376 1,080 224

Ur här närmast ofvan angifna siffror bör man sär- 

skildt fästa afseende vid, huru stamantalet i tallsko

gen småningom aftager, d. v. s. tallen såsom starkt 

ljusbehöfvande träd glesnar undan för undan ut sig 

själf. De mindre kraftiga stammarna bli efter i väx

ten, öfverskärmas af de kraftigare, stanna i växten, 

dö småningom ut, eller fortlefva såsom efterblifna 

för skogshushållaren ringare värde egande klena träd. 

Denna skogens naturliga utgallring —  om man så får 

säga —  försiggår jämförelsevis hastigt och lämnar 

beaktansvärd fingervisning åt skogsvårdaren. Gall- 

ringsprocessen kan påskyndas af människan, genom 

fällning af de svagare stammarna, hvilkas efterblif- 

venhet man lätt urskiljer, och sådan »hjälpgallring» 

bör utföras till påskyndande af de kraftigare trädens 

snabbare utväxt. Dock att hjälpgallring af ekono

miska skäl ej kan tillrådas, innan klenstammarna 

uppnått sådan groflek, att de löna fällningen. Så

som allmän regel kan uppställas, att hjälpgallring ej
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lönar sig innan skogen nått 40 års ålder. Gärdesgårds- 

stör uttages dock fördelaktigt genom hjälpgallring 

redan ur 20— 25-åriga bestånd och möjliggör sålunda 

tidigare gallring. Därefter kunna gallringarna upp

repas allt efter att användning för virket eller afsätt- 

ning föreligger, men i regeln dock ej gärna oftare än 

hvart tjugunde år.

I våra på vanligt planlöst sätt behandlade privat

skogar förekomma träd af olika åldrar i olika täthets

grad blandade om hvarandra utan någon ordning. I 

sådana skogar är det framför allt nödvändigt, att 

man vid inslåendet på en bättre ordnad skogsvård, 

till först företager rensnings- och gallringshyggen öf

ver allt, där sådana finnas nödiga, såsom i punkterna 

3 och 5 af grundreglerna anföres. Sådana hyggen 

kunna vara besvärliga nog, till och med kostsammare 

och mer tidkräfvande, än andra samlade hyggen. 

Men de böra ej underlåtas, emedan de likasom bringa 

nytt lif i skogen och otvifvelaktigt höja dess allmänna 

växtkraft, hvilket redan påpekats såsom särdeles väl

betänkt för både skogen och för dess egares välför- 

stådda ekonomiska intresse. När frågan gäller ny in

delning af skog för rationell hushållning, har sådant 

beredningshygge såsom inledande åtgärd tillförene 

sällan iakttagits. Under 60— 80-talen af det gångna 

seklet iakttogos sådana beredningshyggen aldrig i vårt 

land. Skogarna och de nya hyggesplanerna ledo otvif

velaktigt häraf. Men tanken på sådana beredelser 

hade då ännu ej slagit igenom. Skogsegaren hade 

otvifvelaktigt vägrat att följa hvarje anvisning härom. 

Numera äro åsikterna förändrade. Beredningshyggen 

både kunna och böra nu föreslås såsom förberedande 

åtgärder till hvarje hushållsplan och måste därtill upp

repas framgent, så ofta förhållandena kräfva sådant.
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Gäller det nu för enskild skogsegare, att låta upp

rätta ändamålsenlig hushållningsplan för sin skog, 

måste därtill fackmannabiträde anlitas. Denne har 

då att först skaffa sig reda på hela skogsmarkens om

fång, inom denna förekommande jordmånsskiljak- 

tigheter, dessas utsträckning och godhetsgrad med af- 

seende å skogsväxt, samt för närvarande förekommande 

olika skogsbestånd jämte dessas utsträckning, ålder, 

täthet, virkesmassa per ha och tillväxt.

Sedan allt detta blifvit utrönt och såväl jordmåns- 

som beståndsskiljaktigheterna utmärkta å karta, hvar- 

till i allmänhet kan begagnas vanlig landtmäterikarta, 

i händelse ej ny sådan önskas, verkställes uträkning 

af arealen såväl för hela skogsmarken med frånskil

jande därur af inpediment som för hvarje jordmåns- 

och beståndsskiljaktighet. Skogsegaren får då i klara 

siffror för sig både omfånget af sin växtliga skogsmark 

samt dess olika godhetsgrad; vidare skogsbeståndens 

växlande ålder, täthetsgrad och tillväxt samt slutligen 

skogens hela virkesmassa —  närvarande skogskapital

— och dess hela medeltillväxt per år.

Härefter kan då beslutas: l:o) huru lång omlopps

tiden för hushållsplanen skall tagas, d. v. s. inom hvilken 

tid hela skogen skall genomhuggas, samt 2 :o) huru 

hyggesplanen i allmänhet skall anordnas, för att lämna 

största möjliga årliga virkesutbyte, verksammast främja 

tillväxtens höjande och säkrast garantera den natur

liga återväxten. Omloppstidens längd göres därvid 

främst beroende af, huru groft virke skogsegaren på 

grund af lokala afsättningsförhållanden, husbehof m. 

m. önskar uppdraga, dock så, att skogen ej afverkas 

innan den öfverskridit sin mest gifvande ålder. Hygges

planen ordnas åter så, att hyggena för undvikande af 

stormskador, såvidt görligt är, ledes emot det väder
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sträck, hvarifrån de starkaste vindarna äro att vänta, 

samt att den äldre skogen tidigare kommer till afverk- 

ning, den medelåldriga därefter och den yngsta till sist.

Hyggesplaner uppgöras på tvänne väsentligen skilj

aktiga sätt. Det ena kunde kallas, trakthygge med frö
ställning det andra gallringshygge.

Rationelt trakthygge ordnas vanligen på följande sätt:

Skogens reducerade areal lägges till grund för in

delningen. D. v. s. icke den verkliga arealen, utan den, 

hvartill man genom beaktande af markens olika god

hetsgrader reduktionsvis kommit. Denna reducerade 

areal fördelas jämnt på 10-åriga hyggesperioder, hvilka 

läggas ut på kartan och marken så, att den äldsta skogen 

tillfaller första perioden o. s. v.

Följande schematiska framställning klargör saken.

Om en skog om 80 hektar i reduceradt tal håller 60 

hektar och skogen i söder är äldst, i norr yngst samt om

loppstiden bestämts till 60-årig, tillfaller hvarje tio

årig period 10 hektar och hvarje årshygge 1 hektar, allt 

reducerad areal. Är då marken öfver hela skogen jämn

god och svåraste stormriktningen ligger in från väster, 

göres indelningen som följer å sid. 48.

Det är således jäm t en 60-de del af markens redu

cerade areal, som för hvarje år hugges och man kan 

sålunda vara försäkrad om, att hela arealen icke blir 

genomhuggen, innan den 60-åriga omloppstiden är 

till ända. Härmed är uthålligheten bevarad. Men om 

skogen ej är fullständigt jämnvuxen och på förhand 

ordnad i åldersföljd, såsom den i verkligheten aldrig 

är, blir ej utbytet af hvarje årshygge lika stort. Diffe

renserna kunna till och med vara rätt betydande. 

Detta söker man afhjälpa på sådant sätt, att vid hvarje 

periods slut hålles revision af hyggesplanen och i de 

öfriga perioderna behöfliga gallringshyggena placeras
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som möjligen behöfliga tillskott för de år, då virkes- 

utfallet annars blefve mindre.

Norr

A

VI Perioden

V Perioden

IV Perioden

III Perioden

II Perioden

I Perioden

Söder

Vid sådan indelning utläggas periodgränserna å 

marken i breda rån eller gator för att bl. a. kunna vid 

möjligen inträffande behof tjäna som brandgator till 

fareldars begränsande. Men årshyggena utläggas en

dast i första perioden medels pålar och finare linier. 

Vid hvarje revision stakas dessa sedan ut för följande 

period.

Skogsegaren anses likväl ej med nödvändighet bun

den vid att för hvarje år hugga precis det utstakade
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hygget. Om han har virke till afsalu, bör honom icke 

nekas att passa på gynnsam konjunktur för försälj

ningen, hvarför han kan fritt röra sig inom periodens 

gränser. Annars hugges årshygget kalt med kvarläm- 

nande endast af nödigt antal fröträd, af det trädslag 

man vill gynna för markens besåning, hvilka fröträd 

efter det befröning försiggått äfven fällas vid möjligast 

hög snö, för undvikande af skada å uppkomna plantor.

Enligt här angifna metod äro t. ex. landets krono- 

och ecklesiastika-boställens skogar indelade, och det 

kan ej nekas, att metoden är lämplig, där öfverva- 

kandet af hyggena och skogsvården handhafves af 

aflägset boende inspektörer. Men det är äfven dags

klart, att dessa engång för alla bestämda trakthyggen 

icke lämna lika högt virkesutbyte, som skogen borde 

på grund af sin tillväxt betinga. Ty det kan ej und

vikas, att vid här nämnd indelning vissa skogsbestånd 

måste bli för gamla, innan de komma till afverkning, 

andra åter falla innan de nått önskvärd ålder. Med 

våra skogars nuvarande beskaffenhet kan sådant ej 

undvikas, huru omsorgsfullt man än söker utlägga 

planen. Det rationella trakthygget har därför under 

första omloppstiden sina skuggsidor, om det också 

lämnar mycken trygghet med afseende å uthålligheten. 

Därför har man också under senare tider begynnt mer 

och mer frångå metoden och ansluta sig till gallrings- 
hygget, i all synnerhet då öfvervakningen af skogs

vården kan tänkas bedrifven med oaflåtlig omsorg af 

skogsegaren själf eller af hans förtroendeman.

Gallringshygget baseras icke på skogens, enligt mar

kens godhetsgrad reducerade areal, utan på skogens 

vid specialundersökningen utrönta årliga tillväxt. Denna 

tillväxtmassa fastställes då, såsom det virkesbelopp, 

hvilket tillsvidare hvarje år får uttagas ur skogen, dock
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under förutsättning att äfven i detta fall revisioner 

utföras efter tio eller tjugu års förlopp samt, att års- 

uttaget efter dessa höjes i samma mån skogens årliga 

tillväxt utrönts hafva stigit på grund af dess bättre 

vård.

Vid denna metods tillämpning ordnas hygget på 

följande sätt:

I de bestånd, hvilka äro mest belamrade med tvi

nande och sjukliga eller annars felaktiga träd, fällas 

först dessa i sådan mängd, att de motsvara det årliga 

afverkningsbeloppet. Likväl föres ej gallringshygget 

in i bestånd, som ej nått 40-års ålder, emedan yngre 

skog i regeln ej lönar mödan med gallring och utan 

skada för sig kan lämnas att växa i ostörd ro. Om vid 

sådant gallringshygge förekommer, att så många träd 

måste fällas intill hvarandra, att en lucka i skogen 

uppstår, ser man till, att luckan utvidgas så pass ge

nom fällandet af äfven fullt friska träd invid den, att 

den t. ex. når en vidd lika stor med trädens höjd. 

Luckan blir då besådd från de omgifvande träden och 

plantorna efter sådden få tillräckligt ljus och luft för 

att kunna uppväxa. Vid gallringshygget bör noga 

aktgifvas på, huru tallen behöfver mera ljus för sina 

plantors fortkomst än granen, samt att tallen, såsom 

medels sin starkare rotbildning bättre fästad i marken, 

tål glesare ställning än granen, utan att blifva försatt 

i fara för stormskada eller kullvräkning.

Hvarje års gallringshygge bör under ledig tid på 

hösten eller sommaren förberedas, med att hvarje 

träd, som skall fällas under följande vinter, utmärkes 

med stämpelyxa eller en med kalkfärg anbragt hvit 

färgklatsch. Detta bör ingalunda försummas, ty däri

genom undvikes, att vid hygget träd, hvilka ej varit 

afsedda för afverkning i misstag fällas.
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Sedan ett bestånd eller en skogstrakt sålunda blifvit 

genomhuggen gallringsvis, öfvergås till en annan, där 

förfarandet blir likadant. Efter tio år eller så omkring, 

beroende på skogens art, täthet och andra förhållan

den, återvändes till tidigare gallrade bestånd, och då 

efter ett visst antal gallringar fråga uppstår, att fälla 

de till full groflek uppvuxna träden, huggas dessa 

gruppvis på sådant sätt, att alltför stora luckor ej uppstå.

Utan vidare inses, huru gallringshygget kräfver 

vida bättre förstånd och högre omsorg af utföraren, 

än trakthygget. Det kan ej heller engång för alla be- 

skrifvas på ett uttömmande sätt, emedan det beror af 

så många växande omständigheter, olika i hvarje sär

skild skog. Gallringshygget smyger sig, så att säga, 

bättre efter naturen, gifver skogsegaren större virkes- 

utbyte per år, lämpar sig bättre för små skogsarealer 

och skyddar skogen bättre mot stormskador. Emot 

sig har gallringshygget åter, att det ej ens efter första 

omloppstidens slut ordnat växtföljden i skogen bättre, 

än den i begynnelsen var det, d. v. s. lämnar vid om

loppstidens slut skogen som en hopgyttrad profkarta 

på utan ordning kringkastade bestånd af olika åldrar, 

medan det rationella trakthygget efter omloppstidens 

slut visar upp skogen i trappvis ordnade åldersför- 

hållanden. Emot sig har gallringshygget äfven att det, 

såsom redan sades, fordrar kunnig och omsorgsfull 

ledning, om ej afsikten därmed skall förfelas samt, 

att det fordrar en nog så kräfvande beräkning af det 

årligen fälda virkets kubikinnehåll, för att uttaget ej 

må bli större, än det rätteligen borde vara. Men för min

dre skogar, utlagda i olämpligt skifte, torde gallrings

hygget likväl vara det lämpligaste, huru litet pröfvadt 

det än åtminstone hos oss är.
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Omloppstiden. Antingen man besluter sig för trakt

hygge eller gallringshygge såsom ledande princip för 

skogsafverkningen, måste en viss omloppstid för 

skogen, d. v. s. en viss tid, hvarunder skogen skall vara 

genomhuggen, fastställas. Valet af kortare eller längre 

omloppstid är därför af grundläggande betydelse för 

all ordnad skogshushållning och bör vid dess fastställande 

flera omständigheter tagas under öfvervägande.

Hinner skogen ej till för någon försäljning af virke, 

utan allt hvad den förmår prestera anses komma att gå 

åt till täckande af husbehofvet, är det utan tvifvel 

klokast att taga omloppstiden kort. Såväl tall- som gran- 

eller blandskog uppnår å medelgod jord öfver hela 

landet sin högsta masstillväxt per hektar vid 60— 70- 

års ålder, och skogen har då äfven nått sådan groflek 

i stammarna, att den väl lämpar sig för ved-och gärdes- 

hygge samt äfven kan lämna klenare byggnadstimmer. 

Anledning föreligger sålunda att i skogar, hvilka afses 

så godt som uteslutande för husbehofvet tillämpa en 

omloppstid, som slutar med skogens högsta masstillväxt. 

Detta så mycket hellre, som i händelse äfven gröfre 

timmer önskas uppdragna, ingenting hindrar att lämna 

därtill lämpliga smärre trädgrupper stående på längre 

tids tillväxt, blott dessa anordnas så, att deras senare 

fällning icke menligt inverkar på den omgifvande 

skogen. Dock bör omloppstiden ej gärna ens i sådan 

skog tagas kortare än 70  år, emedan befröning och 

återväxt ej alltid kan väntas omedelbart efter hygget.

Anses skogen åter kunna lämna virke ej blott till 

husbehof utan äfven till afsalu, beror mycket af hurudana 

afsättningsförhållandena äro och hvad slags virke 

lämnar bästa behållning. 1 närheten af städer eller 

andra konsumtionscentra, vid järnvägar 0 . s. v., har 

brännveden god afsättning och lämnar ofta utmärkt
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behållning för skogsegaren. För frambringande af 

vanlig vedskog är 70-årig omloppstid fullt tillräcklig 

och för försäljning af klenvirke —  props, pappersved, 

telegraf- och telefonstolpar m. m. —  likaså. Önskar 

man däremot äfven uppdraga sågtimmer och virke, 

som lämpar sig för järnvägssyllar —  sleepers —  m. m., 

bör omloppstiden tagas längre, ända till för södra och 

mellersta delarna af landet 100— 120  år, och för norra 

delen till 140—160 år. Dock bör i hvarje fall öfver- 

vägas, om sådan längre omloppstid går ihop med god 

ekonomi. Tillika bör man ej glömma, att här gifna tal 

röra medelgod skogsmark och å sådan grund växande 

skog. Är jordmånen mager eller annars karg, behöfver 

skogen längre tid att växa, för att förmå lämna, hvad 

man af den vill hafva.

För omloppstidens längd kunna inga öfver allt gäl

lande regler uppställas. Fackmannen, som taxerar 

och undersöker skogen, lämnar härom de bästa råd för 

hvarje enskildt fall. Då dessa råd sammanställas med 

skogsegarens syften och önskningsmål, uppnås utan 

tvifvel de bästa resultat.

Tilläggas bör härtill att om skogen i fråga är af större 

utsträckning, bör den helst delas i särskilda block eller 

hushållsenheter. Ty ett hushållsblock bör ej gärna 

omfatta mer än 200— 250 hektar växtlig skogsmark, 

om det ej skall bli obekvämt att sköta, få alltför stora 

årshyggen 0 . s. v. Delas då skogen i två eller flera 

block, kan olika omloppstider väl tillämpas å dessa, 

sålunda att närmaste blocket anslås för husbehofvet 

med kort omlopp, längre bort belägna för hygge till 

försäljning med längre omlopp.

Blandad skog, innehållande såväl tall och gran som 

björk, växer bäst och lämnar högsta möjliga virkes- 

utbyte per hektar. Bäst är därför, att hålla skogen
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blandad af dessa trädslag. Men vid föryngringar bör 

man då se till att ej granen tager öfverhand öfver tallen, 

hvilket den lätt gör. Vid hjälpgallringshyggena kan 

sådant lätt regleras efter behag. Där björken engång 

finnes med i skogen, håller den sig själf kvar äfven 

efter föryngringen, om blott jordmånen är därtill 

lämplig. För björkens fortkomst behöfver man således 

sällan oroa sig.



SKOGSFÖRYNGRING

Tidigare har redan framhållits, huru våra för

nämsta skogsträd i regeln genom naturlig befröning 

åstadkomma tämligen god och tät återväxt efter ett 

hygge, blott hygget utföres så, att därmed den natur

liga föryngringsförmågan hos skogen verksamt under

stödes. Hvarje erfaren person, som egnat någon upp

märksamhet åt skogsförhållandena i vårt land, har 

också utan tvifvel i upprepade fall själf sett, huru 

härmed förhåller sig.

Om en sved upphugges inom fröbar skog, därefter 

afbrännes och öfverfares med risharf eller svedjeplog 

samt får bära afsedda sädesväxter, slår det sällan fel, 

att marken, sedan den öfverlämnats åt sig själf, snart 

täckes af en ofta mycket tät ungskog, hvari björken 

att börja med är det mest rådande trädslaget, men 

där barrträd, mest granen, senare äfven infinner sig 

och ofta med tiden blir det dominerande trädslaget. 

Detta beror af, att den kring sveden stående skogen 

befröat platsen, att marken genom risbränningen 

och harfningen gjorts mottaglig för fröet samt, att 

luften och ljuset lämnats tillträde till platsen. I trakter, 

där åter skog fälles för kolning, göres hygget af kol

veden vanligen så, att de gröfsta stammarna mest 

lämnas stående, medan de mindre och minsta fällas 

samt, att hygget för bekvämlighetens skull samlas 

närmast rundt om en utsedd eller gammal kolbotten, 

där allt lämpligt virke tages med. Att de gröfsta träden 

ej fällas beror af, att sådana ej väl lämpa sig för kol-
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ning i samma mila med klenare virke, hvilket hvarje 

kolare väl känner. På grund af särskild omständighet 

bli sålunda just de lämpligaste stammarna för mar

kens befröning lämnade stående å kolningshyggena, 

och dessa hyggen göras därtill ej alltför vidsträckta, 

emedan behofvet för gången ej är öfverhöfvan stort. 

Mer behöfves emellertid icke, för att återväxten å 

sådana hyggen i regeln blir på allt sätt tillfredsställande, 

ehuru marken ej ens blifvit tillbörligen redd för frö- 

emottagning. I alla fall då den fälda skogen varit 

tät och marken därför ej stort öfverdragen med 

mossa, ljung, blåbärs- eller lingonris m. m. blir åter 

växten mycket tät. Sådana fall kunna uppvisas i 

hundratal å trakter, där kolbränning bedrifvits.

Bevis föreligga sålunda för enhvar, som vill se 

saken med öppna ögon, att naturlig föryngring af 

skogen uppnås lätt, blott hyggena göras så, att de ej 

motarbeta saken. Vid ändamålsenlig skogshushåll

ning bör man begagna sig af detta faktum. Antingen 

hyggena bedrifvas enligt trakthygges- eller gallrings- 

metoden, bör man se till, att marken tillräckligt öppnas, 

för att lämna luften och ljuset sådant tillträde, att 

trädplantorna kunna trifvas och frodas. Hyggena böra 

dock ej göras alltför vida, för att marken ej må öfver 

höfvan uttorka och alltför stort spelrum lämnas åt 

stormen. Längden å hygget kan gärna tagas större, 

om så nödigt finnes och sträckningen ej läggas ut i 

de å orten rådande stormarnas riktning. Men bredden 

bör ej öfverstiga den närstående skogens dubbla höjd. 

Ske större kalhyggen, böra lämpligt antal fröträd 

lämnas kvar därå. I tallskog ej glesare, än att af- 

stånden mellan dem bli två gånger trädens höjd, i 

granskog minst hälften tätare. Men härvid beror 

saken äfven af markens béskaffenhet. Å högländ mark,
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hvilken är utsatt för stormar och oväder, böra hyg

gena begräsas mer och fröträdställningen tagas tätare. 

I skyddade dalgångar tvärtom.

Allt, som behöfves för återväxtens främjande, är 

likväl ej uppfyldt genom hyggenas anordning. Är 

marken öfvertäckt af tät mossa, ljung, blåbärsris, gräs

växt eller annan växtlighet, såsom oftast inträffar i 

våra planlöst behandlade enskilda skogar, fordras 

särskild beredning däraf för fröemottagningen. Ett 

utmärkt sätt är, att breda ut det efter hygget kvar- 

liggande riset öfver hela hyggesplatsen och antända 

det under hösten, eller så pass tidigt om våren, att 

fara för eldens spridning utöfver den afsedda marken 

ej föreligger. Ej blott riset afbrännes då, äfven det 

besvärliga växttäcket stryker med och lämnar marken 

öppen och mottaglig för fröet, hvilket ytterligare kan 

befordras, genom att öfverfara platsen med vanlig 

risharf. Men elden är en farlig gäst i skogen, som lätt 

tager sig större frihet än afsedt varit. Hygget bör där

för innan dylik bränning sker, noga rensas i bred gata 

rundtorn mot angränsande skog. Bränningen bör göras 

då lugn väderlek råder helst på kvällen eller natten 

och tillräckligt antal medhjälpare hopbudas, för att 

försedda med duggande löfruskor hålla elden i spatser- 

gång inom sitt begränsade gebit. Man kan i få ord 

sagdt ej vara nog aktsam häri.

I Nerikes och Wästmanlands bruksdistrikt i Sverige, 

där skogarna för det mesta äro inrättade för frambrin

gande af kolningsved, tätvuxna och länge skötta enligt 

särskilda hushållsplaner, förfar man ofta så, att allt 

utom fröträden fälles ned på samma gång vintertid. 

Den fälda skogen, som ligger stam vid stam, krona vid 

krona eller öfver hvarandra, får så ligga orubbad som

maren öfver till påföljande höst, då aftrumningen till
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kolved först sker. Under sommaren har då växttäc

ket å marken nästan fullständigt förkväfts och marken 

gjorts tillgänglig för fröfall under följande vinter, 

medan det fälda virket på utmärkt sätt torkat och all 

den vissnade barren vid minsta beröring rislar ned 

till jorden. Sedan virket upphuggits för sitt ändamål, 

har man blott att hopsamla riset i hopar eller strängar 

och marken står fullt beredd för fröemottagningen. 

Det är dock gifvetvis endast i undantagsfall detta 

förfaringssätt kan tillämpas hos oss, där kolning mindre 

förekommer.

Om markens växttäcke ej är synnerligen tätt, kan 

det ofta vara nog, att om hösten endast öfverfara 

hyggesplatsen med vanlig risharf, för att göra den 

beredd för fröningen.

Härom bör fackmannaråd inhämtas af skogs

egaren, tills han eller hans förtroendeman blifvit fullt 

förtrogen med de enkla förberedelser, här omnämnts. 

Sådan hjälp kan numera öfver allt fås till billigt pris, 

då skogskonsulenter och instruktörer stå till buds i 

hvarje landsdel.

* * *

Huru väl markens naturliga befröning än utfallit, 

efter de förberedelser här omnämnts, finner man likväl 

några år senare, att de uppkomna trädplantorna ej 

fullständigt och jämt täcka marken. Här och livar ha 

bildats luckor, å hvilka inga plantor förekomma. För 

att afhjälpa detta ser sig då skogsegaren tvungen, att 

tillgripa hjälpkultur å sådana fläckar, hvilket kan ske 

medels handsådd eller plantering, dock att planterin

gen i så godt som alla fall är att föredraga framför sådd, 

emedan den säkrare leder till målet och äfven ställer
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sig billigare, än sådden, som kanske får göras om flere 

gånger innan den lyckas.

För all dylik kultur måste likväl att börja med 

fackmannahjälp anlitas. Ty äfven om tillgången vid 

skogssådd eller plantering omsorgsfullt beskrifves, är 

detta ej tillfylles. Enhvar måste praktiskt lära sig 

saken, genom att under kunnig persons ledning själf 

lägga hand vid arbetet. Skogskultur, såväl sådd som 

plantering, är ingen konstig sak. Man kan lätt lära 

sig hvad härtill hör, genom att själf några gånger vara 

med därom. Handgreppen härvid äro så enkla, att 

till och med växande barn kunna med fördel användas 

vid utförandet, blott detta sker under behöflig uppsikt 

och ledning. Och hvad barn i unga år engång lärt sig, 

glömmes ej lätt. Man ser ofta folkskolebarn, hvilka 

endast engång varit med om skogsplantering, seder

mera utföra sådan anmärkningsfritt, ja, förträffligt.

Till skogssådd behöfves emellertid frö och till 

plantering plantor. Det ena som det andra får man 

numera tämligen lätt köpa hos skogskonsulenten eller 

hans biträden och saken ställer sig ej dyr för det lilla, 

som behöfves till hjälpkultur, där man låtit naturen 

göra undan det mesta. Den som så önskar, kan dess

utom själf samla kottar vid sina hyggen och klänga 

sitt frö hemma, samt så det i egen plantskola, hvarur 

han sedan betjänar sig för sin skogsplantering. Äfven 

härom lämnar konsulenten undervisning, ja, hvarje 

skogsvaktare är vanligen fullt inne i hithörande saker.

Då frågan gäller löfskogsföryngring, bör man emel

lertid icke underlåta att begagna sig af löfträdens 

benägenhet att skjuta stubb- och rotskott. Är marken 

frisk eller fuktig, behöfver man blott fälla ett löfträd 

så, att stubben blir möjligast kort och det skall då ej 

slå fel, att man får dugande rotskott mer, än man har
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behof af, förutsatt att trädet ej är alltför gammalt. 

Det fordras blott, att fälla stammen medels såg, göra 

skäret snedt och stubben möjligast låg. Roten fort- 

lefver då, slår nya skott, och man har blott att längre 

fram gallra bort de telningar, hvilka stå alltför tätt 

till hvarandra. Då löfträden engång besitta denna 

förmåga att fortplanta sig, bör människan begagna 

sig däraf. Föryngringssättet är både det billigaste och 

därjämte säkrast till målet ledande.

Vid all skogsföryngring, huru den än bedrifves, 

gäller äfven, att platsen under någon tid därefter måste 

fredas för betning och beteskreaturens tramp. Göres 

ej detta, kan lätt hända, att den jämnaste och vackraste 

skogsåterväxt blir mer eller mindre förfelad. Säkrast 

kan sådan fredning åstadkommas, om pålitligt vallhjon 

ej åtföljer kreaturen, genom platsens afstängning me

dels gärde. Gärden förekomma visserligen redan hos 

oss i öfverhöfvan stor myckenhet och draga årligen så 

mycket virke och arbete för sig, att ingen gärna vill 

råda till inrättande af sådana äfven för afdelning af 

skogen. Men detta torde likväl ej kunna undvikas, 

ända tills jordegarna lärt sig, att skogsbetet är dåligt 

samt att kreaturen ha det bättre å äldre vallar eller i 

särskilda beteshagar, hvilka behandlas med hänsyn 

till gräsväxtens främjande. Mången naturlig äng läm

nar ej heller bättre höskörd, än att den godt kunde 

anslås till bete.



SKOGEN OCH HUSBEHOFVET

Mången skogsegare lefver ännu i dag i den föreställ

ningen, att han hushållar väl med sin skog, om han 

afhåller sig från all försäljning däraf och inskränker 

sina hyggen till endast det, som hem- eller husbehofvet 

kräfver. Men detta betraktelsesätt beror dessvärre 

på en villfarelse.

Först och främst förhåller sig —  såsom redan på

visats —  saken så, att redan för 15 år tillbaka det årliga 

husbehofvet af skogsprodukter i landet uppskatta

des utgöra 4/5-delar af skogsförbrukningen, medan 

afverkningen för export steg till endast Vs-del däraf. 

Sedan dess ha förhållandena i ej ringa mån förändrats 

däri, att afverkningen för afsalu stigit jämförelsevis 

mer än husbehofvet. Men med trygghet torde dock 

ännu kunna sägas, att husbehofsförbrukningen årligen 

tager brorslotten af allt det som fälles i skogen. Om 

således —  såsom äfven påvisats —  hushållningen 

med våra privata eller enskilda skogar redan för 15 år 

tillbaka bragt dessa i sådant tillstånd, att en sjättedel 
af lägenheterna ej längre egde timmer ens för hus

behofvet, hvilket tyder på uppenbar och sorglig miss

hushållning, är det ju odisputabelt, att husbehofs- 

hygget burit största skulden därtill. Endast genom 

att icke sälja skog når man således blott delvis fram 

till förnuftig hushållning. Därtill fordras äfven ovil- 

korligen, att omsorgsfullt hushålla med detta hem- 

behof, att såvidt möjligt är inskränka det samt att
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uttaga det ur skogen på sådant sätt, att detta ej blott 

icke skadar, utan tvärtom gagnar denna.

Några detaljhänvisningar skola bäst klargöra, hvad 

härmed afses.

Först och främst byggnaderna å en jordlägenhet. 

I stora delar af landet, ja, så godt som öfverallt skattar 

man åt benägenheten, att uppföra för många och för 

mycket virkeskräfvande hus, hvilka därtill byggas 

så, att de med nödvändighet bli föga varaktiga. En 

landtgård kan hjälpa sig fram med vida mindre antal 

byggnader, än hos oss anses nödvändigt. Och de hus, 

som ej kunna undvaras, får man medels enkel för

tänksamhet lätt resta mindre virkeskräfvande, blott 

man så vill.

Inga andra än varmhusen böra nämligen uppföras 

af timmer. Skjul, lider och lador böra resas med stol

par samt under- och öfverslag, och väggarna bildas 

af bakar, ytbräder o. s. v. Hö- och andra foderlador 

behöfva ej ens alltid väggar, om takröstet göres litet 

mer utspringande, än vanligt är. Å en landtgård är 

man städse i behof af plankor och bräder. Såga dessa 

hemma för hand och tag noga vara på bakar, ytbräder 

och vankantiga sådana. Dessa finna användning vid 

kallhusens väggar. Lägg icke golf i lador. Glest lagda 

slanor i kors göra samma, ja, bättre tjänst, om ladan 

omgifves af ett dike, som afleder vattnet. Redskaps

skjul behöfva inga golf. Stenar eller träklotsar lagda 

under hjulen till dit inskjutna åkdon eller under släd- 

medar göra god tjänst; harfvar och plogar m. ni. 

skyddas för rost på samma sätt. Boningshusens stock

väggar böra däremot skyddas af enkel, praktisk bräd- 

fodring, som gör dem varaktigare. Sådant betalar sig 

alltid med tiden. Fähus och stall, hvilka särskildt lätt 

taga röta, borde helst uppföras af tegel och korsvirke,
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blott så ske kan. I andra länder, med mindre skogar 

och dyrare virke, reder sig landtmannen på här angifvet 

sätt. Exemplet är efterföljansvärdt äfven hos oss, ty 

virkesprisen stiga år för år och virket har redan ett 

värde, hvarom man för par tiotal år sedan hade ingen 

aning.

Gärdena sluka hos oss oskäligt mycket skog och 

därtill främst ung- eller medelålders skog i full växt

kraft, hvilken egaren borde skydda och vårda som 

sitt öga. Hvarje stör är i regeln en växande unggran, 

hvarje gärdseltroda en del af en medelålders gran i 

dess bästa växtkraft. Och huru belamra ej dessa gär- 

desgårdar åkerfälten, hvar helst man rör sig i vårt 

land. I all synnerhet uppvisa mindre gårdar ett virr- 

varr af gärden kring täppor och tegar, medan man 

redan å de större gårdarna tämligen vuxit ifrån öfver- 

drifterna i denna väg. Detta är upprörande misshus

hållning, beroende af en folksed från tider, då skogen 

hade intet värde och arbetet var billigt. Hvarje om

tänksam landtman måste numera inskränka sina gärd- 

ningar, om han ej vill göra sig medskyldig i någonting, 

som ej är annat än rent slöseri med en af landets värde

fulla tillgångar.

Till ett laggildt gärde om 100 famnars —  178 meters

— längd åtgår: 700 gärden å 12 fots längd, 400 stö

rar, 100 sträfstörar och 800 vidjor eller band, hvilket 

allt utgör 12 kubikmeter virke fast mått. Räknas här 

kubikmetern endast till ett värde af 4 mark, fås virkes- 

kostnaden till 48 mark. Härtill kommer virkets till

huggning med 13 dagsverken och gärdets uppställande 

med 6 , eller tillsamman 19 dagsverken å 2 mark =  38 

mark. Ett io o  famnars fullständigt gärde skulle så
lunda kosta 86 mark, ehuru släpningskostnaden för 

virket ej medtagits, då den helt beror af afståndet
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för transporten. Den öfverdrifna gärdningen är så

lunda ej blott skogsförödande. Den ställer sig äfven 

beakiansvärdt dyr. Hvarje landtman bör därför om

sorgsfullt sträfva till minskning af sina gärdsgårdars 

sammanlagda längd och detta syfte kan äfven nås 

lättare än mången tror.

Åkerarealen måste visserligen skyddas mot utegorna 

och där drifvande beteskreatur. Men därtill fordras 

ej med nödvändighet något dyrt, skogsförödande gärde. 

Ett djupare nackdike med en uppkastad jordvall på inre 

sidan och en därå planterad häck af gran eller löf- 

buskar skyddar säkrare än något gärde och kräfver 

endast dikets vidmakthållande samt häckens beskär- 

ning t. ex. hvart tredje eller fjärde år. Inom åkrarna 

böra endast lätt flyttbara gärden användas, helst be

stående af stolpar och stängseltråd. Men sådana gär

dens antal kan ansenligt minskas, genom att kreaturen 

betas å fälten tjudrade vid i jorden slagna flyttbara 

stolpar, hvilket tvingar kreaturen att beta noggran

nare omkring sig och hindrar dem från att i onödan 

trampa ned mer än de beta, redan detta i och för sig 

en beaktansvärd fördel.

Komma vi så till det oundgängliga gärdselbehof- 

vets uttagning ur skogen, kunna härvid så mycket 

bättre förfaringssätt tillämpas än de nu vanliga, att 

de oundgängligen böra beaktas. Nu hugges till stör 

öfverhufvud de kraftigaste och mest växtliga ung

granarna i ett ungskogsbestånd. De klenare och min

dre växtliga lämnas kvarstående. Förfarandet bör 

vara det motsatta. Hvarje tät ungskog behöfver gall

ring, men denna bör göras så, att de växtligaste trä

den lämnas kvar, medan de undertryckta tagas ut. 

Genom en sådan »hjälpgallring» gagnar man skogen 

och får tillika ut det för gärden lämpligaste störvirket.
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Ty de undertryckta, mindre växtliga träden ha sma

lare årsringar och fastare virke samt stå därför längre 

än de kraftigare vuxna bi mot förruttnelse, då de som 

störar drifvas in i jorden. —  Omsorgsfullt val vid stör

hygge lönar sig i dubbelt afseendé. Hygget af trodor 

till gärdena bör ordnas på samma sätt, d. v. s. uttagas 

hjälpgallringsvis. Om därtill ur 50— 60-årig skog ta- 

ges ut undertryckta träd, befinna sig dessa vanligen 

vid sådan groflek, att de med fördel kunna fyrklyf- 

vas, och lämna då på samma skäl som störarna ett 

hållbarare virke, än de fullt utvuxna träden kunde 

göra. Gagnet för skogen af en sådan uttagning är 

också obestridlig. Det kvarlämnade däraf växer ras

kare till efter gallringen. Finnes å gården eller i när

heten en cirkelsågsklinga, lönar det sig äfven väl, att 

fyrklyfva virket för trodorna med sådan såg, hellre 

än att göra detta för hand med yxe. Ty det slätskurna 

virket är vida hållbarare än det med yxe mer eller min

dre våldsamt upprifna. Man kan, enligt hvad erfaren

heten gifver vid handen, för det förra räkna på dub

belt längre hållbarhetstid än för det senare.

Hvad brännveden vidkommer, bör därmed synner

lig hushållning iakttagas. Som brännved i kök, ria 

och tvätt- eller kokhus bör aldrig användas annat, 

än kvistar och grenar. Sådana brinna långsammare 

och lämna mer värme än stamveden. Grenar och kvi

star eller toppved stå därtill i lågt pris och kan ofta 

ej på annat sätt användas. Men hemma hos skogs

egaren göra de utmärkt tjänst.

Hvarje hemman i vårt land förbrukar i medeltal 

omkring 108 kubikmeter virke årligen till sitt hus- 

behof; hvarje torp 45 kubikmeter. Beräkningen af 

husbehofvets penningevärde är då ytterst enkel. Vi 

skola taga ett hemman med 2 torp som exempel och 

få då:
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hemmanet 108 kubikmeter å 4 mark =  . F.mk 432: — 

torpen (2 torp å 45 kubikmeter) =  90 

kubikmeter å 4 mk = ............................  ,, 360: —

Summa F.mk 792: —

Beräkningen talar ett språk, som ej kräfver någon 

vidare utläggning. En inbesparning af, låt oss säga 

endast tredjedelen häraf årligen lönar sig bättre än 

mycket annat, som en hushållsam jordegare kan på

finna, synnerligast då besparingen sker å växande 

virke, hvars pris stiger från år till år och hvars massa 

likaså årligen tillväxer.



SAMVERKAN MELLAN MINDRE

SKOGSBRUKARE

På landtbrukets olika områden gäller i vår tid sam- 

verksamhet —  cooperation —  brukarena emellan, så

som ett ypperligt medel för höjandet af de enskildas 

och det helas arbetsresultat. En mindre brukare för

mår ej, ställd ensam för sig, nå lika godt resultat, 

som om flere slå sig samman, för att gemensamt sträfva 

till samma mål. Antingen frågan gäller nödiga inköp 

för driften, eller försäljning af åstadkomna produk

ter, eller själfva driftens ekonomiska och ändamåls

enliga skötsel, står detta som en oomtvistlig sanning. 

Medvetandet härom har också under senare tid spridt 

sig allt vidare bland landtmännen i hela vårt land, 

framkallande öfverallt nya och åter nya samman

slutningar till gemensam belåtenhet.

Inom det lilla skogsbruket gäller precis samma re

gel, som bland idkarne af åkerbruket jämte dess bi

näringar redan tillvunnit sig allmänt erkännande hos 

dess mest klarsynta män.

Egaren af låt oss säga 50 hektar växtlig skogsmark 

behöfver, såsom tidigare framhållits, om han vill sköta 

sin skog ändamålsenligt, han likaväl som större skogs- 

egare fackmannaråd och hjälp därtill i flere särskilda 

fall. Så i fråga om hushållningsmetoden, om hygge

nas utläggning och utförande, om gallring och hjälp

gallring, om fröträdens ställning för återväxtens be

fordrande, om anskaffande af skogsfrö och plantor
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och ej minst om afyttrandet af sitt möjliga saluvirke 

på förmånligaste sätt. Men anskaffandet af ett så

dant fackmannabiträde blir för en så liten skogsegare 

proportionsvis dyrt, om han ensam för sig skall söka 

och rekvirera sådant. En skogskonsulent eller instruk

tör har därtill svårt att ordna sin reseplan på ett för

nuftigt sätt, om den skall ledas från den ena lilla skogs

egaren till den andra med kanske miltals långa distan

ser sig emellan. En betydande del af hans tid måste 

sålunda kastas gagnlöst bort på landsvägarna till för

fång för förrättningarna, hvilka splittras och bli min

dre verksamma för syftet med dem.

Det nämnda är ju obestridligt. Men än värre ställa 

sig förhållandena för egare af t. ex. 50 hektar skogs

mark, då frågan rör försäljning af hans årligen ut- 

öfver husbehofvet utfallande virke. Han kan från sin 

skog i gynnsamt fall påräkna ett årligt utbyte af t. ex. 

150 kubikmeter virke allt som allt. Har skogsegaren 

då sitt husbehof ordnadt med omsorgsfull hushållning, 

användande därtill endast sådant virke, som ej går i 

försäljning, kan han hoppas att få utbjuda omkring 

50 kubikmeter fullgodt virke. Men i hvilken form 

detta belopp än salubjudes, i skogen på rot eller fär

digt utfördt till flottled, erhålles därför näppeligen 

skäligt pris, emedan partiet är för ringa och dess mot

tagande i ringa poster vållar köparen alltför dryga 

kostnader, om denne alls vill reflektera till så liten 

leverans. Hvad här anförts gäller gifvetvis i än högre 

grad ännu mindre skogsegare och blir ej stort bättre 

för egare af 100 eller 200  hektar vida skogar.

Små skogsegare måste, i händelse deras afsättning 

ej går åt på själfva orten, sälja sitt virke till under

pris, på samma gång de nödgas erlägga högre pris för 

det lilla de behöfva för sitt skogsbruk och underkastas
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svårigheter vid anskaffandet af kunnigt biträde för 

råd och anvisningar.

Helt annorlunda ställer sig saken, om flere skogs

egare slå sig samman i detta afseende. De bilda då 

gemensamt en större, handlingskraftigare och beak- 

tansvärdare enhet, hvars behof och afyttringar upp

märksammas och betjänas på bättre sätt, tack vare 

att saken då gäller större intressen. Om 20— 25, eller 

efter omständigheterna 15 hemmansegare slå sig sam

man till en skogsförsäljningsförening, eller till en in- 

köpsförening för hvad skogsbruket kräfver, eller hvar- 

för ej till en skogsvårdsförening i syfte att allsidigt på 

området hjälpa och stöda hvarandra och sig själfva, 

genom den ökade kraft en större enhet alltid förmår 

utveckla, har ett beaktansvärdt steg tagits till lättan

det af den enskildes svårigheter.

Den vaknande insikten härom har också, såsom 

redan sades, drifvit små skogsegare i olika delar af 

landet, att sluta sig samman i dylika föreningar. Må 

man med glädje säga ut, att nittonhundratalets in

träde häri synes ha skapat tillböjlighet för reformer, 

af hvilka mycket godt kan följa för vården om lan

dets förnämsta naturliga inkomstkälla. Få dessa nya 

föreningar på ett sundt sätt arbeta sig framåt, och 

vinner den af landtdagen 1912 antagna nya lagen rö

rande förekommande af skogssköfling slutlig stad- 

fästelse å högsta ort, gryr här för skogsbruket en ny 

tid, hvaraf man kan vänta de bästa resultat. Lag

stiftningen kan härvid uträtta mycket. Men det me

sta måste man dock vänta sig af folkets egna, på grund 

af bitter erfarenhet vaknade bättre insikter. Först då 

lagstiftningen står i full samklang med folkmedvetan

det och ingenting annat är, än ett uttryck af, hvad 

de klokaste och bästa bland de breda lagren anse vara
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rätt och billigt, kan fruktbringande reform komma till 

stånd i sådan form, att den lämnar säkerhet för fort

gående sund utveckling, fri från riskabla språng framåt, 

eller ett förödande baksteg. Den nya lagen —  afsedd 

att komplettera stadgandena i § 14 af gällande skogs

lag —  hör därför på det intimaste samman med de 

samtidigt på fri grund uppväxande skogsvårdsförenin- 

garna. Den förra vore ett riskabelt försök utan de 

senare. De senare hade förvisso föga utsikt till be

stående framgång utan den förra. Men då dessa båda 

företeelser tillkomma så godt som samtidigt och i för

ening med så pass höjda virkespris både å världsmark

naden och i hemlandet, att ändamålsenlig skogsvård 

numera kan med säkerhet försäkras bära sig väl, 

varslar allt om, huru den tidpunkt nu kommit, hvil- 

ken kan räknas såsom den ändamålsenliga skogsvår

dens i Finland födslotimme.

* * *

Hurudana äro då de skogsföreningar, hvilka till

komna på frivillighetens grund, växa upp här och 

hvar i landet och hvart syfta de?

Man kan af dem särskilja flere slag:

l:o. Föreningar, hvilka sluta sig samman kring ge 

mensamhetsskogar på grund af § 7 i gällande skogslag. 

Dessa afse gemensamt utnyttjande af flere egares sam

manlagda skogsandelar.

2:o. Skogsvårdsföreningar, hvilkas medlemmar stöda 

och hjälpa hvarandra i allt som rör rationell skogs

vård, ehuru enhvar af dem dock sköter sin skog så

som en särskild enhet.

3:o. Föreningar, grundade för gemensamt uppköp 

af skogsfrö plantor m. m. samt anskaffande af fack-
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mannabiträde åt medlemmarna för råd och handled

ning i skogsbruk.

4:o. Föreningar, afseende gemensam försäljning af 

skogsprodukter.

Af dessa olika slag föreningar äro de, hvilka näm- 

nes som N:o 1, de mest intressanta. Men de förekomma 

endast undantagsvis och sakna ännu stödet af för sig 

fullt lämpad lagstiftning, sedan landtdagen icke velat 

godkänna en regeringsproposition angående stadgan- 

den rörande vissa slag af samfäld skogsmark.

De såsom N:ris 3 och 4 nämnda föreningarna afse 

åter endast särskilda sidor af skogsvård, hvilka äfven 

ofta beaktas af föreningarna N:o 2, som äro de mest 

allmänna och därför här böra egnas särskild uppmärk

samhet. Redogörelsen för sistnämnda föreningar an- 

knytes lämpligast till en relation om »Lappträsk skogs- 

vårdsförening» samt utdrag ur dess stadgar, då det 

sagda får bästa verklighetsprägel och stödes af fram

gångsrik om också ännu kortvarig erfarenhet.

Lappträsk skogsvårdsförening, som har sin hemort i 

Lappträsk socken i östra Nyland, grundades år 1910 

och fick sina stadgar stadfästade af guvernören i lä

net den 18 februari 1911. Föreningen omfattar åtta 
byar i nämnda socken och söker uppnå sitt syfte ge

nom att:

a) aflöna en eller flere skogsvårdsförmän samt vid behof 

skaffa sina medlemmar biträde af forstmästare;

b) anordna skogsvårdspremieringar och föredrag samt för

medla facklitteratur åt sina medlemmar;

c) söka åstadkomma sparsamhet vid användandet af skogs

produkter för husbehof;

d) verka för fredning af skogskulturer och naturlig för

yngring;

e) sprida kännedom om konjunkturerna å trävarumark-
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naden samt bereda sina medlemmar tillfälle att på fördel

aktigaste sätt få sina trävaror försålda;

f) åt flere eller färre af sina medlemmar, efter å allmänt 

möte därom fattadt beslut, förmedla inköp af träfrö, plan

tor och skogsvårdsredskap eller husbehofsvirke.

Hvarje medlem i Lappträsk skogsvårdsförening er

lägger till föreningen en årsafgift, som till beloppet 

bestämmes af föreningens ordinarie möte i oktober, 

dock icke till högre belopp än fem (5) mark. För denna 

afgift eger medlem rättighet, att under en dag af året 

erhålla biträde af föreningens skogsförman. Den, som 

därutöfver önskar anlita förmannens biträde, är skyl

dig att därom anmäla till direktionen inom utgången 

af februari månad, och skyldigkännes medlem i så

dant fall, att efter direktionens pröfning erlägga er

sättning i förhållande till arbetets omfång.

Medlem är skyldig att kvarstå i föreningen minst 

fem år.

Genom sitt inträde i föreningen anses medlem hafva 

förbundit sig till att icke sälja skog, förrän han in

hämtat direktionens, eller af denna till platsen kal

lad fackmans utlåtande, samt att undvika skogssköfling.

Ifall medlem på grund af svåra ekonomiska omstän

digheter är i behof af att sälja skog och priserna stå 

ovanligt lågt, samt skogen i fråga är växtlig skog, som 

kan anses gifva högre än gällande bankränta, bör för

eningen, om direktionen finner sådant förenligt med 

föreningens verksamhet och ingen större risk före

ligger, träda sådan medlem till hjälp. I dylikt fall 

skyldigkännes låntagaren, att lämna skogen eller an

nan egendom såsom säkerhet åt föreningen, tills låne- 

summan är återgulden.

Föreningens angelägenheter handhafvas af en inom 

densamma vald direktion, bestående af tre (3) med
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lemmar och två (2) suppleanter. Medlemmarna väl

jas för tre år; suppleanterna årligen. Afgående med

lem kan återväljas.

Sedan föreningen fastställt instruktion för skogs- 

vårdsförmannen och bestämdt hans aflöning, utses 

på förslag af direktionen nämnda tjänsteman vid all

mänt möte.

Föreningen upplöses om, efter därom väckt förslag, 

vid tvänne på hvarandra följande ordinarie möten 

%  af de närvarande rösta för upplösning. Vid det 

senare mötet skall tillika beslut fattas om använd

ningen af föreningens tillgångar till något för skogs

vården nyttigt ändamål.

Föreningens stadgar, hvilka omfatta 15 paragrafer, 

innehålla för öfrigt bestämmelser af allmän art, hvilka 

röra förvaltningen af föreningens angelägenheter och 

här ej behöfva relateras.

Att märka är i främsta rummet, huru föreningen 

ställer sig solidarisk mot sina medlemmar både med 

afseende å inköp och försäljningar för enhvar af dem. 

Vidare, huru ingen af medlemmarna får försälja skog 

utan de andras vetskap och inhämtande af goda råd, 

samt slutligen, huru föreningen i fall, då uppskjutande 

af skogsförsäljning anses vara förmånligast, medels sin 

kredit anskaffar den medlem saken rör behöfligt bank

lån, tills skogen uppnått högre värde genom tillväxt 

eller en oförmånlig konjunktur vuxit ut till förmån

lig. Dessa förmåner förbättra väsendtligt den enskilda 

skogsegarens svåra ställning och böra därför verksamt 

locka till sammanslutningar, där såväl den enskildes 

som det helas intressen tillgodoses.

Tanken på gemensamma skogsförsäljningar såsom 

regel är ej fullt och tydligt genomförd hos Lappträsk 

skogsvårdsförening. Men hela dess läggning skall för
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visso förr eller senare leda därhän, och nya förenin

gar hindras ej däraf, att för sig genast beakta en så 

betydelsefull fördel.

Att skogsegaren vid försäljningen af skog själf åta

ger sig afverkningen och utsläpningen af virket är ej 

heller i nämnda förenings stadgar utsagdt. Men dess 

bättre har praktiken redan ledt därhän och såväl för

eningen som dess enskilda medlemmar synas befinna 

sig så väl däraf, att förfarandet snart skall blifva all

mänt. För skogens och egarens bästa böra främmande 

afverkare och utdrifvare ej gärna släppas i någons 

skog, och härtill kommer, att hvarje jordegare under 

vintern kan hafva direkt fördel af att använda för 

tiden vid jordbruket mindre behöflig arbetskraft i 

skogen, där driftpriserna vanligen äro högre, än vid 

åkerbruket.



NY LAGSTIFTNING MOT SKOGSSKÖFLING

Nu gällande skogslag af den 3 september 1886 stad

gar i § 14, att skogsmark ej må ödeläggas, påbjudande 

att åtgärder för befordrande af skogens återväxt ef

ter hygge skola vidtagas, om hygget omfattar en vidd 

af tio tunnland —  fem hektar — eller därutöfver. 

Bestämmelsen härom ansågs på sin tid tämligen till- 

fyllesgörande för motarbetandet af skogssköfling. 1 

alla händelser var nämnda stadgande, hvad man då 

kunde uppnå på lagstiftningsväg till skydd för landets 

naturliga rikedomskälla, dess privata skogar, och som 

hinder mot den sköfling af dessa, hviiken redan då 

väckt oro bland framsynta medborgare.

Sedan dess har mer än ett fjärdedels sekel förflutit 

och förhållandena väsendtligen förändrats. Prisen å 

hvarje slag af virke ha stegrats. Efterfrågan å klen

virke för beredning af props, pappersved, telefon- och 

telegrafstolpar m. m. har mycket betydligt ökats och 

gifvit beaktansvärdt värde åt ungskogar, hvilka knap

past nått fröbarhetsåldern. Lättheten att realisera 

skogskapital af hvarje slag har så godt som allestädes 

i landet framkallat hejdlös sköfling, hvaremot den 

enkla bestämmelsen i 1886 års skogslag visat sig full

ständigt maktlös, i all synnerhet då bevakningen af 

dess efterlefnad var öfverlämnad uteslutande åt krono- 

betjäningen och statens forstkår, hvilka med bästa 

vilja icke medhinna öfvervakandet, och hvad krono- 

betjäningen vidkommer icke heller ega kompetens där
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till. Läget försämrades därför. Landets dyrbara skogs- 

kapital minskades betänkligt. Redan 1894-års landt- 

dag petitionerade därför om föranstaltandet af nog

grann undersökning af hithörande förhållanden. Pe

titionen föranledde tillsättandet af den s. k. stora pri- 

vatskogskommittén af 1896, hvars uppdrag utvidga

des med anbefallning, att äfven afgifva förslag till 

motarbetandet på lagstiftningsväg af skogssköflingen. 

Kommitténs betänkande färdigblef och daterades den 

16 december 1899 och resulterade i ett »förslag till lag 
angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse i 
Storfurstendömet Finland».

Ofärdsårens tunga och för all ekonomisk lagstift

ning så godt som döda tidsskifte följde emellertid härpå, 

hvarför frågan först efter laglighetens återinförande i 

landet och representationsreformen härnäst dök upp 

vid enkammarlandtdagen, där den grundligt och mång

sidigt behandlats under fem på hvarandra följande 

landtdagar. Frågan var ju ej längre ny, men den var 

i hög grad betydelsefull och svårlöst. Det gällde att 

hämma den kring sig gripande sköflingen i de privata 

skogarna genom ändamålsenlig lagstiftning, på samma 

gång den enskilda jordegarens dispositionsrätt ej fick 

trädas för nära, eller inskränkas utöfver hvad grund

lag och privilegier kunde medgifva. En mängd mot 

hvarandra stridiga förslag framkastades och dessas 

vägande mot hvarandra blef, då de med energi för

svarades utan utsikt till sammanjämkning, så tids

ödande, att saken först vid 1912 års landtdag hann 

komma till behandling vid stora utskottet och grund- 

lagsutskottet, hvilket sistnämnda hade att tillse för

slagets förenlighet med grundlagen, samt nå slutligt 

afgörande vid plenum.

Vid 1912 års landtdag antog representationen så
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lunda för sin del en: Förordning angående åtgärder 
till förekommande af skogssköfling, hvilken borde träda 

i stället för § 14 i 1886-års skogslag och såvidt detta 

kunde ske på lagstiftningsväg, råda bot mot sköflin- 

gen. Hvad denna förordning vill, återgifves bäst ge

nom anförande af några dess paragrafer, sålydande:

§ i-
Skog må icke sköflas; och må förty skog icke så 

afverkas eller marken efter afverkning lämnas i 
sådant skick eller med densamma så förfaras, att 
skogens naturliga återväxt därigenom äfventyras.

Skogssköfling skall jämväl anses ega rum, där af
verkning af ung växtlig barrskog för framställning 
af klenare virke sker på sätt, som icke öfverens- 
stämmer med en rationell gallring af skogen.

§ 2.
Skogssköfling må icke anses ega rum, där afverk

ning sker enligt en af den i 6 §  omförmälda läne- 
skogsnämnden för viss tid godkänd plan, och till
räcklig säkerhet hos läneskogsnämnden stälts för 
åstadkommande af återväxt och dess betryggande.

Till skogssköfling må ej heller afverkning hänfö
ras, om afverkningsplatsen uppodlas till trädgård, 
åker eller äng eller användes till byggnadstomt, 
upplagsplats eller annat likartadt ändamål. Lag 
samma vare, om afverkningen sker till husbehof och 
skogens naturliga återväxt därigenom icke äfven
tyras, eller om afverkningen afser utläggande af en 
mot lägenhetens behof svarande beteshage eller ock 
dess förbättrande å mark, som med afseende å be
skaffenhet och läge är därtill lämplig.
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Det är dessa begränsningar af hyggesrätten den nya 

förordningen inför. Man ser däraf lätt, att annan re

striktion därmed ej afses, än att sköfling ej må före

komma samt, att skogens naturliga återväxt ej äfven- 

tyras och de för framtiden dyrbara växtliga ungsko

garna icke huggas ned, utan endast behandlas medels 

rationell gallring. Ur § 2 framgår därtill med tillbörlig 

tydlighet, hvilket värde förordningen tillmäter upp

gjord och af läneskogsnämnden faststäld hushålls- eller 

huggningsplan för privat skog, hvilket kraftigt manar 

skogsegaren till uppgörande af sådan plan samt till 

dess noggranna följande.

Uppsikten öfver efterlefnaden af förordningens stad- 

ganden tillkommer enligt § 6 en för hvarje län tillsatt 

läneskogsnämnd, som enligt § 12 står under forststyrel- 

sens inseende och består af minst tre i skogsvård för

farna och med ortsförhållandena förtrogna ordinarie 

medlemmar samt lika många suppleanter, hvilka alla 

utses för tre kalenderår i sender.

Enligt § 13 utses medlemmar och suppleanter, en 

af forststyrelsen och de båda andra af landtbrukssty- 

relsen bland kandidater, som uppstälts av de i länet 

verkande landtbruks- och hushållningssällskapen.

Till biträde åt läneskogsnämnden tillsättes i hvarje 

kommun en kommunal skogsnämnd, bestående af likaså 

tre medlemmar och lika många suppleanter, hvilka ut

ses af kommunen bland där bosatta med skogshushåll

ning förtrogna personer. Beträffande kompetens för 

medlemskap i denna nämnd äfvensom afsägelser från 

dylikt skall iakttagas, hvad om kommunalstämmo- 

ordförande är stadgadt. Likväl eger guvernören makt 

att befria kommun från tillsättandet af skogsnämnd, 

då detta pröfvas kunna ske utan men och läneskogs

nämnden sådant förordar. I detta fall ankommer ut-
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nämnden.

Läneskogsnämndernas medlemmars aflöningar be

stridas med statsmedel. Kommunala skogsnämnderna 

aflönas med kommunernas medel.

För öfverträdelser af förordningens stadganden föl

jer fredning af större eller mindre del af skogen för 

kortare eller längre tid. För öfverträdelse af frednings- 

bestämmelser följer böter och förlust af afverkadt 

virke. Föreskrift om konstgjord skogsföryngring kan, 

där så anses nödigt, äfven utfärdas.

Tvisternål afgöres af vederbörande underdomstol en

ligt förordningen, och eger domstolen, efter fri pröf- 

ning af alla förekommande omständigheter, fastställa 

hvad i saken bör anses såsom sant.

I underrätts utslag sökes ändring genom besvär, 

men går utslaget oberoende häraf genast i verkställighet.

* * *

Den här refererade förordningen angående åtgärder 

till förekommande af skogssköfling är, såsom redan sa

des, antagen af 1912 års landtdag och har sedermera 

varmt förordats af såväl landtbruksstyrelsen som forst- 

styrelsen. Huruvida den blir slutligt faststäld å hög

sta ort, är ännu oafgjordt, men åtskilliga omständig

heter tala för, att fastställelse vinnes.

Skulle förordningen sålunda vinna laga kraft, vore 

därmed ett stort steg taget mot bättre bevarande af 

landets dyrbara skogskapital. Därmed vore bland an

nat ett oöfverkomligt hinder rest mot den sköfling, 

som så allmänt bedrifves af hänsynslösa jordegendoms- 

jobbare, hvilka tillhandla sig lägenheter, hugga ned 

dessas skogar rubb och stubb utan minsta tanke på
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återväxten och sedermera åter till underpris försälja 

den sköflade lägenheten. Detta geschäft har åstad

kommit mycket ondt, men blefve genom den nya lag

stiftningen med ens omöjliggjordt.

Hvarje sträfvande hos den enskilda skogsegaren att 

ordna sitt skogsbruk på rationell grund är ett pris- 

värdt företagande. Hvarje ansats af lagstiftningen till 

befordrande af sådana sträfvanden och skapandet af 

hinder mot besinningslös skogssköfling går i rätt rikt

ning, till gagn för såväl den enskilda som det allmänna. 

Ty en oomtvistlig sanning ligger i doktor H. Renvalls 

uttalande i hans stora verk om Finlands export af 

skogsprodukter:

»Finska folkets ekonomiska utveckling är beroende af 
våra skogars fortgående gifbarhet och närmast af höjan
det af skogsprodukternas exportvärde».



NÅGRA FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

En del i boken förekommande uttryck torde kräfva förklaring.

Fröställning i skogen kallas efter hygge kvarlämnade fröträd.

Skogsbestånd kallas en inom sig likartad skiljaktighet i skogen.

Slutet bestånd, eller sluten skog, kallas sådant bestånd eller så

dan skog, där trädens kronor sluta samman och 

fullständigt beskugga marken.

Glest bestånd säges om bestånd eller skog, där träden stå min

dre tätt än i slutet bestånd.

Då i denna bok i fråga om skogsträdens växt

lighet särskiljes södra, mellersta och norra Fin

land, tänkes delningen som följer:

Södra landet, från söder till 62 breddgraden eller ungefärliga 

höjden af Sideby, Ruovesi, Kangasniemi o. s. v.

Mellersta landet från 62°— 65° eller till ungefärliga höjden af 

Uleåborg, Suomussalmi o. s. v.

Norra landet från 65°— 68° eller ungefärliga höjden af Pallas-

tunturi. Från 68° nordlig bredd saknas närmare 

erfarenheter om växtligheten å skogsträd.

i  decimaltum — 1,2 vanliga finska tum.

i  meter — 3,368 fot.

i  kvadratmeter — 11,34 kvadratfot.

i  hektar =  2,02 tunnland.

1  kvadratkilometer —  100 hektar — 202 tunnland.

1  kvadratmil — 100 kv.kilometer =  10,000 hektar =  20,200 tunn 

land.

1  kubikmeter =  38,2 kubikfot.

1  normalfamn virke =  100 kubikfot fast virkesmassa 144 kubik

fot löst mått.

1  gammal vedfamn ( 8 x 6 x 3  fot) =  144 kubikfot löst mått =  

100 kubikfot fast virkesmassa.

1  Petersburg standert sågad t virke =  4,672 kubikmeter.










