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N:o 2. Komitébetänkande. 1891. 

(( METSÄT I S TE E LL T N E 

Till Hans Kejserliga Majestät, 
från komitén för revision af stadgandena 

angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer 
från kronoskogarne i Finland, 

u n d e r d å n i g s t . 

I anledning af väckt fråga om revision af gällande 
stadganden rörande sättet och vilkoren för försäljning af 
sågtimmer från kronoskogarne i landet har Eders Kejserliga 
Majestäts Senat för Finland den 31 Mars 1890 förord
na t at t en komité, bestående af undertecknade, egde derpå-
följande höst härstädes sammanträda och derefter med un
derdånigt utlåtande och ändringsförslag i ämnet till Kejser
liga Senaten inkomma. 

Sedan komitén, som för fullgörande af sitt uppdrag 
sammankom första gången den 29 September sistlidet år och 
sedermera den 14 innevarande Januari , under särskilda sam
manträden haft öfverläggningar i ärendet, får komitén nu 
underdånigst framlägga resultatet af desamma. 

Efter införandet af en ordnad skogshushållning i lan
det, utfärdades de första stadgandena, angående sågtimmer-
försäljning från statens skogar, i Nådiga instruktionen, rö
rande förvaltningen af kronoskogarne i Finland, af den 13 
Maj 1859. Dessa förändrades sedermera genom Kejserliga 
brefvet af den 16 Maj 1867, angående försäljning af sågstock 
från kronoskogarne, samt genom Hans Kejserliga Majestäts 
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Nådiga bref till Forststyrelsen af den 9 Oktober 1872 an
gående förändring i nästnämnda Kejserliga bref, hvarefter 
redan nästföljande år en ytterligare förändring vidtogs me
dels Kejserliga Senatens för Finland bref till Forststyrelsen, 
rörande vilkoren vid försäljning af sågstock från kronosko
garne i Finland, utfärdadt den 31 Oktober 1873, hvilket bref, 
ehuru i särskilda delar modifieradt, ännu utgör den gällande 
författningen i ämnet. 

Redan i åratal har sistnämnda bref emellertid varit före
mål för kritik och klander. Fråga om revision af stadgan
dena i detsamma väcktes också i Kejserliga Senaten, enligt 
hvad komitén tillhandahållna handlingar utvisa, allaredan i 
början af år 1886 af Chefen för Kammar-Expeditionen Se
natorn K. E. F . Ignatius, som hemställde huruvida icke, med 
anledning af de betydliga kostnader, som kontrolleringen och 
kuberingen af det från kronoboställenas på Åland skogar 
utlevererade virket åsamkade staten, skäl förefunnes at t un
derkasta gällande stadgar angående vilkoren vid försäljning 
af sågtimmer från kronoskogarne i landet en revision, der-
vid särskildt borde tagas i öfvervägande, om icke de stämp
lade stammarnas antal kunde läggas till grund för beräk
ningen af försäljningspriset, samt om i öfrigt förenkling af 
omgångarna vid utlevereringen kunde åstadkommas. Med 
anledning häraf förordnades dåvarande Skogsinstruktören 
Friherre Ernst Wrede den 22 April sagda år, at t , i och för 
inhemtande af kännedom om förfaringssättet vid försäljning 
och utleverering af virke ifrån statsskogarne i Sverige och 
Norge, medels statsanslag, företaga en resa till dessa länder. 
Efter at t under sommaren samma år hafva fullgjort nämnda 
uppdrag, afgaf Friherre Wrede derpåföljande Oktober månad 
en utförlig redogörelse för sin resa jemte förslag till än
dring i särskilda till kronoskogsförvaltningen i Finland hö
rande detaljer. Öfver detta förslag afgaf Forststyrelsen 
sitt utlåtande den 28 Juli 1887, hvarefter Jordbruks-Expe
ditionen den 7 Oktober samma år anbefalde Forststyrelsen 
att, efter inhemtade yttranden af Öfverforstmästarene i lan
det, taga frågan under ny pröfning samt uppgöra och till 
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Kejserliga Senaten inkomma med underdånigt utlåtande och 
förslag i anledning af Friherre Wredes framställning. Detta 
utlåtande afgafs den 6 November 1889, hvarefter vidare åt
gärd i saken blef möjlig. 

Virkesförsäljningen från kronoskogarne i Sverige och 
Norge är, enligt hvad nyssberörda af Friherre Wrede afgifna 
reseberättelse utvisar, ordnad på ett sätt, som i särskilda 
afseenden skiljer sig från det i vårt land iakttagna. De ut
märkande hufvuddragen äro följande: 

I Sverige försäljes det egentliga sågvirket i regel å 
offentliga auktioner, och ersättningen beräknas efter visst 
pris för hvarje stam. På grund af revierförvaltarnes årliga 
utsyningsförslag, bestämmes af Domänstyrelsen beloppet af 
det virke, som skall afverkas, virkets klassificering, fördel
ningen i afverkningstrakter och årstid för försäljning, huru
vida flere års afverkningsbelopp får försäljas på en gång, 
utsyning och utstämpling försiggå före eller efter försäljnin
gen äfvensom huruvida, der ringare virkesbelopp för något 
särskildt fall kan med större fördel afyttras underhand, så
dan försäljning bör ega rum. Sedan specificerade uppgifter 
angående virket härefter af revierförvaltarene till Konungens 
Befallningshafvande aflemnats, utfärdas af denne auktions
kungörelserna i norra Sverige före utsyning och utstämpling, 
i mellersta och södra Sverige derefter. Öfver utstämplingen, 
för hvars noggranna utförande skogstrakten indelas i skiften, 
upprättas en längd, som bör upptaga alla för försäljningen 
nödvändiga uppgifter, såväl beträffande afverkningstrakten 
som flötleden samt virkets beskaffenhet enligt kategorierna 
1) friska träd och träd utan af sevärd skada samt 2) skadade 
träd, inom hvilka kategorier träden ytterligare klassificeras 
efter diameterdimensionerna vid brösthöjd. 

Virkesauktionerna förrättas i slutet af September an
tingen af Kronofogden i orten eller Konungens Befallnings
hafvande eller samtidigt inför hvardera; de gjorda anbuden 
pröfvas och godkännas i regel af auktionsförrättaren i sam
råd med närvarande skogstjensteman, i sistnämnda fall af 
Konungens Befallningshafvande. Betalningen för det vid 
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auktionen försålda virket erlägges, efter de närmare bestäm
melserna i auktionsvilkoren, antingen till kronans uppbörds
män eller ock till länets ränteri . 

Virkets afverkning och utdrifning utföres i norra Sverige 
af köparen, medan i de öfriga revieren virket försäljes fär
digt upphugget och upplagdt. Derest virket icke försålts 
på lång afverkningstid, hvilken kan bestämmas ända till 20 
år, skall detsamma vara afverkadt och bortfördt ur skogen 
före den 1 Juli året näst efter skedd försäljning, dock kan 
ytterligare anstånd på ett år framåt beviljas. Antingen små
ningom under afverkningstidens förlopp eller på en gång ef
ter slutad afverkning uppräknas det till upplagsplatsen ut
släpade virket, hvarefter ännu besigtning deröfver, att alla 
utstämplade t räd uttagits, i skogen verkställes. 

I Norge förekommer icke någon allmännare antagen 
eller gemensamt följd utlevereringsmetod för virke ifrån 
statsskogarne, utan rät tar sig förfarandet dervid efter det 
sätt, som följes vid virkesförsäljning ifrån de privata sko
garne i angränsande trakter . Inom några revier ombesörjes 
afverkning och utdrifning af köparen, i andra åter af kro
nan, hvilket sistnämnda förfarande under senare tider blifvit 
långt mera allmänt, synnerligast der konkurrensförhållandena 
äro ringa utvecklade. Försäljningen sker för närvarande en
dast i nordliga Norge å offentliga auktioner, i andra delar 
af landet under hand. Hvad beträffar sättet för prisbestäm-
mandet, så sker detsamma efter tolft, sålunda, att blocken 
uppmätas, hvarvid endast fullkomligt friskt och oklanderligt 
virke upptages till sina verkliga oreducerade måt t ; t immer 
af lika längd och diameter sammanföres derefter i tolfter, 
och betalningen beräknas efter det pris, som blifvit utfäst 
för tolft af de olika stockdimensionerna. Detta sätt begag
nas, med enstaka undantag, vid virkesuppköp såväl ifrån 
statens som de privata skogarne. 

I sammanhang härmed torde det vara skäl, a t t om
nämna de vilkor, som äro föreskrifna för virkesförsäljningen 
från kronoparkerna i norra Ryssland, Archangelska och Wo-
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logodska guvernementerna. Desamma äro, enligt komitén 
meddelade uppgifter, i hufvudsak följande: 

Försäljningen sker efter rymdmått . Till säkerhet för 
köpeaftalet måste köparen deponera 10 % a ^ virkespriset, i 
stället för hvilken deposition bolag af jordegande allmoge 
dock är berätt igad at t ställa borgen. Efter erhållen till
ståndsbiljett, får det försålda virkets afverkning och utdrif
ning vidtaga; och omfattar den härför faststälda terminen 
två vintrar, så att utdrifningen skall vara slutförd före den 
1 Mars tredje vintern. Virket bör af köparen utsläpas till 
bestämda upplagsplatser samt, försedt med afverkarens stäm
pel, uppläggas i ordnade staplar. Efter slutad afverkning 
inlemnar köparen senast före den 16 Mars en skriftlig an
mälan derom jemte uppgift om upplagsplatserna samt vir
kets qvantitet, trädslag och dimensioner, hvarefter han hos 
revierförvaltaren i orten får underrättelse om tiden för ku
beringen. Dervid sker uppmätningen efter blockens längd 
och toppskärsdiameter. Betalningen uträknas härå efter det 
upparbetade virkets verkliga mängd och dimensioner, enligt 
gällande taxa och de vid försäljningen gjorda anbud; och 
skall köparen för allt till upplagsplatserna utsläpadt virke 
erlägga dess fulla försäljningspris, utan afseende derå om 
virket är användbart eller icke. Friskt virke, som afverkats, 
men qvarlemnats i skogen, bör af köparen godtgöras med 
dess tredubbla inköpspris. Till köparens fulla disposition 
lemnas det kuberade virket först efter fullständig liqvid med 
kronan eller sedan fullgod säkerhet för liqviden presterats. 
Betalningen bör erläggas antingen genast efter afslutad af
verkning och utdrifning eller den 1 derpåföljande Oktober; 
och den 1 Oktober efter afverkningstidens utgång bör hela 
summan vara inbetald. 

Det uppdrag, komitén haft sig förelag dt bestod, enligt 
Kejserliga Senatens förordnande, uti en revision af bestäm
melserna i förberörda bref af den 31 Oktober 1873, hvilken 
revision ansetts af behofvet påkallad, q,medan de i sagda 
bref fastställda försäljningsvilkoren, enligt livad erfarenheten 
ådagalagt, visat sig mindre förmånliga för kronan, ithy att 
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den verkliga inkomsten i allmänhet icke uppgått till de be
lopp, som kunnat påräknas af de betingade prisen per ku
bikfot i förening med det försålda virkets stamantal och be
skaffenhet, hvarjemte utöfvandet af noggrannare kontroll öf-
ver virkesutlevereringarna befunnits svår om icke omöjlig. 
Med föranledande häraf skulle komitén utarbeta förslag till 
sådana förändringar i omförmälda stadganden, som kunde 
anses vara af omständigheterna betingade och egnade at t 
aflägsna de missförhållanden, som uppståt t genom den vir
kesköpare för närvarande tillerkända vidsträckta befogenhet 
att vid utlevereringen kassera virke, äfvensom att särskildt 
taga under öfvervägande, huruvida försäljningen af virket 
borde ske efter beräkning af antalet s tammar af bestämda 
dimensioner eller efter kubikinnehåll. 

Frågan, huruvida vid försäljning af sågvirke från lan
dets kronoskogar det till senaste tid så godt som uteslutande 
följda förfaringssättet, att beräkna virkets pris efter kubik
innehållet, eller om en öfvergång till beräkning efter stam 
vore att föredraga, har komitén främst tagit under ompröf-
ning, enär ordnandet af försäljningsvilkoren i öfrigt väsendt-
ligen berodde af den ståndpunkt, komitén härutinnan komme 
at t intaga. 

Härvid har komitén ansett afseende böra fästas icke 
allenast vid hvad från teoretiskt forstlig synpunkt framstäl-
les såsom det riktigare, utan äfven och i främsta rummet 
dervid, hvilketdera af nyssberörda försäljningssätt under de 
hos oss för tiden rådande, på saken inverkande förhållanden 
är det lämpligare och för staten ekonomiskt fördelaktigare. 

Såsom hufvudskälet för försäljning efter kubikinnehåll 
framhålla dess försvarare, a t t sågtimrets uppmätning efter 
kubiskt mått skulle möjliggöra en exakt uppskattning af 
dess qvantitet och deraf beroende värde, hvaremot stamvis 
försäljning vore i hög grad osäker. Men i sjelfva verket 
kan denna exakthet, åtminstone under våra skogsförhållan
den, icke ernås, utan är tvärtom resultatet af en dylik upp
mätning jemväl osäkert. Äfven om alla förbiseenden och un-
derslef kunde undvikas samt endast fullkomligt friskt virke 



7 

kuberades, vore detta fallet, enär sågblocken i afskärningsytan 
vanligen icke äro cirkelrunda, och just de till följd häraf 
osäkra diameter måtten utöfva stort inflytande på beräknin
gen af virkets kubikmassa. Men härtill kommer ännu icke 
allenast att någon del af de fälda stammarne lätt undgår 
mätning till följd af att många af desamma begrafvas under 
snö och is, utan ock att den kubikmassa, för hvilken köpa
ren erlägger priset, aldrig är de uppmätta stammarnes verk
liga, då ju godtyckliga, af öfverenskommelse mellan köpare 
och säljare beroende afclrag i hög grad reducera beloppen. 
De mångfaldiga felaktigheter hos den öfveråriga skogen, 
hvars afverkning ännu pågår, förorsaka, att ett säkert utrö
nande af det belopp friskt virke, ett sågblock kan lemna, i 
många fall är omöjligt äfven efter en noggrann undersök
ning, hvarjemte det är synnerligen svårt att uppställa ända
målsenliga regler för af drag med anledning af virkets fel 
och brister. Berörda omständigheter hafva en del virkeskö
pare, härutinnan understödda af de numera såsom olämp
liga erkända försäljningsvilkoren i brefvet af den 31 Okto
ber 1873, allt mera börjat begagna sig af till skada för kro
nan. Förutom att, särskildt i landets nordliga delar, vid 
mätningen en mängd såkallade vrakstockar uppstår, af hvilka 
flere lemna mera sågdugligt virke än ett felfritt timmer af 
de faststälda minimidimensionerna, minskas en mycket stor 
del af de öfriga till sina mått. Skulle åter köparen skyl
digkännas, a t t emottaga virket utan afseende å dess beskaf
fenhet, så minskades härigenom i betydlig grad möjligheten 
att säkert beräkna det utbjudna virkespartiets värde och 
priset skulle nedgå. Detsamma vore med afseende å virkets 
pris fallet äfven om forstmästaren förbehölles det afgörande 
ordet vid uppkommande tvistigheter. Såsom af ofvanstående 
framgår, har äfven vid nu ifrågavarande försäljningssätt be
räkningen af virkets pris och pröfningen af de gjorda anbu
den att göra med osäkra faktorer. Å andra sidan kunde 
åter genom en noggrann utstämpling samt köparene tillhan
dahållna mera detaljerade uppgifter, beträffande såväl sär
skilda kategorier af virket som de på utdrifningskostnaderna 
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verkande förhållanden, äfvensom auktionernas kungörande 
på en lämpligare tid också vid stamvis försäljning en unge
färlig beräkning möjliggöras; och då öfverallt i landet en 
mångårig erfarenhet finnes beträffande det kubikfottal per 
stam, som från de olika skogarne erhållits, kunde man utan 
svårighet på förhand afgöra, hvilket pris per stam med af
seende å de rådande konjunkturerna vore för kronan an
tagligt. 

Men virkesförsäljning stamvis har deremot obestridliga 
företräden framför en sådan efter kubikmått. Köparen lem-
nas dervid främst full frihet at t uttaga och af t rumma virket 
på det sätt, som han anser vara för sig fördelaktigast, hvil
ket vid försäljning efter kubikinnehåll icke ansetts obetingadt 
kunna tillåtas, och detta måste gynsamt inverka på virkets 
pris. Äfven ligger det vid förstnämnda försäljningssätt i kö
parens intresse, at t så noga som möjligt tillgodogöra sig allt 
användbart virke, medan han deremot vid försäljning enligt 
den andra metoden drifves at t för det efter kubikmått er-
lagda priset söka erhålla endast det bästa och gröfsta vir
ket, hvarföre mycken sågbar vara lemnas att förmultna i 
skogarne till en icke ringa nationalekonomisk förlust för lan
det. Detta gäller särskildt toppar, hvilka uti en stor del 
af landet icke skildt för sig kunna med fördel afyttras, men 
vid timmerförsäljning från privatskogarne långt mera tillgo
dogöras. Då vid stamvis försäljning äfven alla för återväx-
ten hinderliga träd, jemväl vrakstammar, komma a t t bor t 
tagas, är det dervid brukliga afverkningssättet äfven i forst-
ligt afseende fördelaktigt. 

Beträffande utlevereringen af virket är stamvis försäljning 
ojemföriigt förmånligare för köparen samt derigenom indi
rekt äfven för staten, emedan köparen dervid går fri den 
möda och de betydliga kostnader, med hvilka emottagandet 
af timmer efter kubikmått är förenadt och hvilka kostnader 
kronan i sista hand får vidkännas, emedan denna med sä
kerhet förestående utgift vid prisbestämmandet tages i be
t raktande. Köparen måste, enligt en uppgift från norra de
len af landet, för uppmätning af 800—1,200 block per dag 
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aflöna tio till femton man för en dagspenning, varierande 
emellan tre och fyra mark. Men kronan drabbas härvid äf
ven af direkta kostnader, i det forstmästaren vid utleverering af 
större virkespartier, för att uppmätningen i tid skall hinna 
utföras, måste erhålla till biträde någon yngre forstman, 
hvilken härför åtnjuter ersättning af staten. 

Till följd af nyssberörda omständigheter vore en öfver-
gång till stamvis försäljning egnad att såväl öka statens in
komst från kronoskogarne öfverhufvud som ock höja virkets 
pris, hvilket af konkurrensen finge fritt regieras, då försälj
ningen ej mera vore bunden af obeqväma och kostsamma 
begränsningar. 

Vid virkesvärdets beräknande efter virkets kubikmassa 
är all kontroll så godt som omöjlig, då icke ens samma per
son vid två mätningar af samma virkesparti kan komma till 
fullt lika resultat. Vid försäljning per stam är åter åstad
kommande af kontroll betydligt lättare, en omständighet jem-
väl på den grund beaktansvärd, att fall af oregeibundenhe-
ter vid utleverering från kronans skogar förekommit och å 
en del orter uppväckt hos allmänheten missnöje med den 
lokala forstförvaltningen. Medgifvas måste också, att de 
med mätningen förenade trakasserier, liksom sjelfva det mi
nutiösa, synnerligast vid stora virkespartier oftast forcerade 
mätningsarbetet, äro egnade att uppamma försumlighet och 
likgiltighet, hvilket i särskilda fall ytterligare befordras der-
igenom, att en del köpare låta på förhand märka blocken 
till deras reducerade dimensioner, vid hvilka emottagarene 
sedan under mätningen hårdnackadt fasthålla. Infördes åter 
stamvis försäljning skulle, jemte det uppsigten öfver afverk-
ningen förenklades, en verksam kontroll åstadkommas redan 
genom uppräknandet efter slutad afverkning af det med ut-
levereringsstämpel försedda timret jemte en slutlig besigt-
ning i skogen, hvarvid äfven uppräkning af stubbarne kunde 
företagas. 

Till alla dessa skäl för stamvis försäljning kommer 
ännu, att erfarenheten synes tala för densamma. En säker 
allmän erfarenhetsgrund för en jemförelse mellan de båda 
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olika försäljningssätten saknas visserligen, och resultaten af 
de senaste årens alternativa försäljningar erbjuda icke heller 
någon sådan, emedan det visat sig, att oftast anbud göras 
endast efter det ena alternativet, det som köparene funnit 
för sig förmånligast, eller ock äro de andra anbuden så låga, 
att de icke stå i något förhållande till de förstnämnda. Dock 
kan man säga, att prisberäkningen per stam i norra Fin
land visat sig afgjordt fördelaktigare för kronan; erfarenhe
ten af virkesförsäljningen från prestgårdsskogarne talar för 
densamma och likaså den omständighet, at t de flesta privata 
skogsegare sälja sitt virke på detta sätt . Härvid är inga
lunda heller utan betydelse det sakförhållande, att från kro
noskogarne i Sverige sågtimret försäljes stamvis, hvilket sätt 
jemväl i Domänstyrelsens underdåniga förslag till förnyad 
skogsordning af den 28 Oktober 1889 bibehållits, ehuru de 
omständigheter, hvilka betinga sagda försäljningssätt, derstä-
des icke ens i så hög grad, som här i landet göra sig gäl
lande. På grund af personlig erfarenhet af hithörande för
hållanden hafva äfven forstmännen i norra och mellersta 
Finland nästan enhälligt uttalat sig för försäljning per stam, 
såsom det mest lämpliga och för staten fördelaktiga, och 
äfven allmänna forstmötet i Nyslott år 1888 kom till den 
åsigt, att detta försäljningssätt tillsvidare vore att föredraga 
uti Uleåborgs län i anseende till de afverkningsbara trädens 
nuvarande beskaffenhet, hvarjemte det i mellersta Finland 
borde införas alternativt med försäljning efter kubikmått; 
och måste väl vid bestämmandet af metoden för virkesför
säljningen förhållandena i dessa landsdelar, der ojemförligt 
största delen af statens skogar finnas, böra vara afgörande. 

Med ofvan framhållna skäl och sakförhållanden för ögo
nen har komitén icke tvekat, att förorda en öfvergång till 
stamvis försäljning från kronans skogar. Men som skogs
förhållandena i södra Finland äro i betydlig mån olikartade 
med dem i landets öfriga delar, synnerligast med afseende 
å skogarnes vida friskare beskaffenhet, den af bättre kom
munikationer betingade lättare afsättningen samt virkets deraf 
beroende högre värde, har komitén ansett tillfälle böra lem-
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nas, att, der omständigheterna sådant påkallade, äfven det 
hittills följda försäljningssättet efter kubikmått, beroende 
på pröfning i hvarje särskildt fall, kunde användas, men 
borde detta undantag uti ingen händelse utsträckas till Uleå-
borgs, Kuopio och Wasa län, uti hvilka län komitén särskildt 
anser stamvis försäljning vara för kronan fördelaktigast och 
derför uteslutande böra ega rum. 

Deremot borde, enligt komiténs åsigt, det under de 
sistförflutna åren iakttagna förfarandet, att utbjuda virket 
alternativt efter kubikmått och stamvis på följande grunder 
bortlemnas. Redan vid utstämplingen är ett olika förfarande 
af nöden, i händelse det ena eller andra försäljningssättet 
kommer till användning; det alternativa utbjudandet torde 
hellre vara egnadt at t sänka än at t höja virkespriset, eme
dan detsamma försvagar konkurrensen och gör beräkningen 
osäkrare samt möjliggör för spekulanter, som sinsemellan 
träffat öfverenskommelse, at t erhålla virket till underpris, 
då anbud af dem göras enligt båda alternativen, men virkes
priset oaktadt den skenbara konkurrensen icke stiger högre, 
och slutligen har äfven det syftemål, som ofta åberopats så
som stöd för alternativ försäljning, nämligen att derigenom 
en jemförelse blefve möjlig emellan de båda försäljningssät
ten, såsom ofvan framhållits, totalt förfelats. 

Då komitén nu öfvergår till virkesförsäljningens, utdrif-
ningens och utlevereringens ordnande, så anser sig komitén 
uti det för närvarande föreskrifna förfaringssättet böra före
slå betydliga förändringar, dels betingade af den öfvergång 
till prisets bestämmande efter stam, som komitén beslutit 
förorda, dels afseende försäljningen i allmänhet. Särskildt 
hafva de i de årliga auktionskungörelserna ingående bestäm
ningarna, genom hvilka Kejserliga Senatens bref af år 1873 
allt mera förändrats och hvilka erfarenheten visat vara lämp
liga och af behofvet påkallade, så godt som alla blifvit uti 
komiténs förslag intagna. 

Beträffande sjelfva försäljningen, så anser komitén, at t 
densamma lämpligast och fördelaktigast sker medels offent
liga auktioner, liksom för det mesta äfven hitintills varit 
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fallet, emedan derigenom en möjligast vidsträckt konkurrens 
åstadkommes. En uttrycklig bestämning härom har också i 
komiténs förslag intagits, likväl med antydan derom, att, der 
de lokala förhållandena sådant påkalla, virke äfven kan för
säljas på tillfälliga auktioner eller under hand. I samman
hang härmed vill komitén för sin del framhålla såsom syn
nerligen önskligt, att, för ytterligare uppdrifvande af kon
kurrensen, vid auktionerna alltid jemväl mindre virkespar
tier utbjudas, för att gifva äfven andra än sågverksegare 
tillfälle at t spekulera vid försäljningen. 

Vid ett sådant förfarande har nämligen ofta en gyn-
sam inverkan på priset egt rum, och är detsamma sjelffallet 
egnadt at t förhindra spekulanterne at t sammansluta sig för pri
sens nedtryckande. Resultatet af den förrättade virkesauktio
nen är, såsom bekant, för närvarande icke definitivt afgö-
rande, utan kunna andra spekulanter än den, som stannat 
för högsta anbudet, derefter medels särskild hemställan till 
Kejserliga Senaten bjuda öfver sagda anbud och sålunda er
hålla virkespartiet. En förändring härut innan har såsom af 
synnerlig vigt för köparen påyrkats . Äfven komitén anser 
för sin del, a t t detta förfarande, såsom stridande emot spe-
kulanternes berättigade fordringar, helt och hållet borde öf-
vergifvas. Har vid den utlysta auktionen antagligt anbud 
icke blifvit gjordt, borde alltså ny auktion för virkets för
säljning anställas. 

De förberedande åtgärderna i och för försäljningen äro 
också ovedersägligen i behof af förändringar. Endast en 
åsigt torde vara rådande om olämpligheten af det nu gäl
lande stadgandet, a t t de årliga afverkningsförslagen först i 
Maj månad af revierförvaltarene till öfverforstmästarene af-
lemnas, till följd hvaraf kungörelse om de i Augusti skeende 
virkesauktionerna icke tidigare än i Juli månad kan utfär
das, så a t t knappast någon tid å ters tår för spekulanterne, 
at t sjelfve göra sig underrä t tade om det utbjudna virkets 
beskaffenhet medels undersökning af skogen. Enligt komi
téns tanke borde utstämplingen ovilkorligen verkställas in
nan virket till försäljning utbjudes. Efter verkstäld u ts tämp-
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ling skulle afverkningsförslagen till vederbörande öfverforst-
mästare inlemnas redan innan den 15 November året före 
det, då försäljningen sker; och då förslagen sedan utan 
dröjsmål till Forststyrelsen och derifrån vidare till Kejser
liga Senaten befordrades, blefve det möjligt för guvernörerne, 
att redan i Mars månad utfärda kungörelserna, alltså inemot 
ett hälft år före auktionerna, hvilka lämpligen torde kunna 
förrättas på samma tider, som härförinnan varit vanligt. 
Kungörelserna, i hvilka afverkningsförslagen till sina väsendt-
liga delar borde ingå och hvilka på detta sätt blefve vidlyf
tigare, kunde lämpligast utfärdas i form af bilaga till de 
officiella tidningarna och dessutom, på sätt i något län äf
ven varit fallet, distribueras till samtliga sågegare, af hvilka 
man kunde vänta anbud, samt äfven i öfrigt på lämpligt 
sätt allmänheten tillhandahållas. 

Genom öfvergången till stamvis försäljning får utstämp-
lingens noggranna och omsorgsfulla utförande en alldeles 
särskild betydelse, då köparen dervid måste skyldigkännas 
att erlägga det utfästa priset för hvarje utstämplad stam. Af 
stor betydelse är härvid, att tydliga föreskrifter finnas om 
de grunder, enligt hvilka utstämplingen skall verkställas, och 
att dessa grunder äro kända ej mindre af den forstmästare, 
som verkställer utstämplingen, än ock af spekulanterne. 
Noggranna instruktioner härom borde derföre af Forststy
relsen vederbörande meddelas; men har äfven komitén velat 
här antyda hufvuddragen af det förfaringssätt, densamma 
ansett vara att iakttaga. 

Vid sjelfva utstämplingen borde sådan stämpelyxa an
vändas, som lemnar varaktiga märken, äfven om trädet vid 
tiden för utstämplingen är fruset, en fordran, som, enligt 
hvad erfarenheten i nordliga delen af landet utvisat, icke 
uppfylles af de nu föreskrifna yxorna. 

Beträffande frågan, till hvilka dimensioner träden skola 
afverkas, torde i växande skog 25 centimeters toppskärsdia-
meter vid 7 meters höjd, i det närmaste motsvarande 10 
verktum vid 24 fots längd, lämpligast kunna bestämmas så
som den minimigräns, hvilken i regeln borde iakttagas; detta 
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emedan kronan borde fasthålla såsom en viktig uppgift att 
söka tillgodose sågindustrins behof af groft virke, hvarå till
gången i de privata skogarne allt mer och mer aftager. 
Men för att underlätta sjelfva utstämplingsarbetet kunde 
brösthöjdsdiametern dervid begagnas såsom grund. Förrän 
utstämplingen af en trakt påbörjades, borde derföre utrönas 
hvilken diameter vid brösthöjd sådana träd innehafva, som 
uppfylla nästnämnda vilkor, och denna brösthöjdsdiameter 
derefter i fällningsförslaget angifvas. Ehuru brösthöjdsdia
metern sålunda komme att tjena som grund för sjelfva verk
ställandet af utstämplingen, har komitén icke ansett lämp
ligt att bestämma minimidimensionen efter sagda diameter, 
emedan träd af samma brösthöjdsdiameter i olika delar af 
landet gifva sågtimmer af olika dimensioner. För att såväl 
för kronan som för köparen underlätta uppskattningen af 
virkets värde, borde virket indelas i vissa kategorier, främst 
a) friska träd och träd utan afsevärd skada samt b) skadade 
träd, och dessa båda kategorier derefter ännu i särskilda 
underafdelningar efter virkets olika dimensioner, i hvilka af-
seenden detaljerade föreskrifter af Forststyrelsen skulle ut
färdas. För sin del anser komitén en indelning, i hufvud-
sak lik den i Sverige brukliga, lämplig, dock sålunda att 
kategorierna efter de särskilda dimensionerna minskades till 
antalet, för att göra såväl sjelfva utstämplingsarbetet lättare 
utförbart som uppgifterna mera rediga och tillförlitliga; och 
har komitén härhos bifogat en blankett af den i Sverige 
brukliga stämplingslängd samt ett förslag till en dylik längd, 
upprättadt enligt nyssberörda grunder. Sker utstämplingen 
i enlighet med en sådan längd, med omsorg och noggrann
het, och denna, upptagande jemväl uppgifter om utdrifnings-
förhållandena med mera, derefter intages i auktionskungö
relsen, samt köparen lemnas tid att sjelf göra sig underrät
tad om skogens beskaffenhet, torde det af rådande konjunk
turer betingade priset kunna approximativt beräknas. 

Den spekulant, hvars vid auktionen gjorda anbud god-
kännes, skall enligt 5:te momentet af tredje afdelningen i 
1873 års bref vid underrättandet härom erhålla bestyrkt af-
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skrift af auktionsprotokollet. Denna bestämning torde emel
lertid i praktiken icke hafva blifvit följd, utan har köparen 
endast genom vederbörande guvernör erhållit underrättelse 
om anbudets antagande, deri jemväl specificerad uppgift på 
de försålda virkespartierna ingått. Med anledning häraf 
torde stadgandet få bortlemnas, likväl så a t t köparen för-
behålles rä t t at t på begäran erhålla t ranssumt af auktions
protokollet, för såvidt detsamma rör honom. 

Betalnings vilkoren, bestämningarna om ställande af sä
kerhet och prisets erläggande anser komitén för närvarande 
vara ordnade på ett öfverhufvud tillfredsställande sätt, ehuru 
dock i vissa afseenden äfven förändringar kunde vara af 
behofvet påkallade. Sålunda bör tillåtelsen, at t såsom vil-
kor för anbudets antagande få deponera en mindre pennin
gesumma, anses vida bä t t re än det i Sverige gällande stad
gandet, a t t spekulanten redan före auktionen bör ställa sä
kerhet för hela virkespriset, ehuru hans anbud möjligen icke 
komme at t godkännas. Men emedan fall förekommit, att 
spekulanter, t. ex. för a t t utetränga besvärliga konkurren
ter, inropat virke, men sedan låti t den till 500 mark fast
ställda depositionen gå förlorad, och man med anledning 
häraf sett sig tvungen at t i vissa fall härut innan göra sär
skilda förbehåll, har komitén i sitt förslag intagit en hänty-
dan derpå att, der anledning förekomme, det fastställda be
loppet af ifrågavarande säkerhet kunde förändras, helst komi
tén icke velat föreslå den utväg, at t höja kautionssumman 
öfver 500 mark, emedan detta skulle försvåra de mindre 
bemedlade spekulanternes deltagande i auktionen, hvilket 
komitén för sin del anser böra uppmuntras . En annan för
ändring uti nu ifrågavaranade afseende har komitén jemväl 
ansett sig böra föreslå, nämligen at t den före auktionen 
ifrågakommande depositionen kunde ske icke allenast i landt-
ränteriet och hos forstkassören i auktionsorten, utan äfven 
vid sjelfva auktionen hos vederbörande förrättningsman, eme
dan, enligt hvad inom komitén upplysts, forstkassörerne icke 
å alla t rak ter af landet pläga vara vid auktionerna närva
rande och icke heller i alla fall u tan stor olägenhet kunde 
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skyldigkännas dertill. Har virkesköpare deponerat den före-
skrifna kautionssumman, borde han inom tre veckor efter 
delfåendet af auktionsanbudets godkännande ställa säkerhet 
för hela prisets erläggande. 

Vid liqviden af virkesersättningen kunde jemväl genom 
förändrade bestämningar större reda och enkelhet i förfa
randet vinnas. För närvarande eger köparen a t t inom sex 
månader efter det virkesutlevereringen är slutförd till rän-
teriet i länet inbetala priset för sågtimret, toppqvistnings-
ersättningen skall han deremot erlägga inom fjorton dagar 
efter erhållen räkning likaså till landtränteriet . En ändring 
härut innan vore önskvärd först och främst derhän, a t t er
sättningen för toppqvistningen inbetalades på samma gång, 
som sjelfva virkespriset, och vidare a t t jemväl för dettas er-
läggande en fix tidsbegränsning fastställdes, hvarigenom sa
ken blefve redigare såväl i räkenskaperna som för den be
talande. Komiténs förslag innehåller stadganden i ofvanom-
förmäldt syfte. 

Beträffande afverkningen och virkets öfverlemnande till 
köparen, hvartill komitén nu öfvergår, måste sjelifallet olika 
bestämmelser fastställas, beroende på om försäljningen sker 
stamvis eller efter kubikinnehåll. 

Vid försäljning per stam komme köparen a t t förplig-
tas , a t t afverka och betala efter det engång faststälda priset 
hvarje uts tämplad stam, äfven de, — oegentligt nog — så-
kallade vrakträden, en omständighet, som visserligen är eg-
nad a t t sänka virkesprisen, ty åtminstone på några orter 
torde den omständigheten, a t t köparen erhållit användbara 
vrak så godt som för intet, förklara de höga pris, som för 
kubikfot erlagts. Men äfven hitintills hafva såväl i Sverige 
som hos oss äfven vrakträden medtagits vid all stamvis för
säljning, så t. ex. från prestgårdsskogarne, och den härige
nom förorsakade förlust kan man anse mer än nog motvä-
gas af det s törre stamantalet , af s törre reda och mindre 
kostnader vid utlevereringen. Stadgandet härvid blir alltså 
synnerligen enkelt och utlevereringen beqväm äfvensom kon
trollen jemförelsevis lätt . 
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Beträffande utlevereringen efter kubikmått måste myc
ket mera komplicerade regler uppstäl las; och har komitén 
ansett de hithörande stadgandena i 1873 års bref böra un
dergå ganska betydande förändringar, för at t på ett tillfreds
ställande sätt tillgodose kronans intresse samt i möjligaste 
mån aflägsna de missförhållanden, till hvilka berörde stad-
ganden gifvit anledning. Detta gäller i främsta rummet be
stämmelserna om virkets beskaffenhet. 

De förändringar, komitén härvid föreslagit, afse huf-
vudsakligast at t förekomma eller förminska de såkallade 
vräkningarna. I början, då virkesprisen ännu voro låga, 
hade vräkningen af det från kronoskogarne levererade vir
ket nästan ingen betydelse, och äfven vida senare, till och 
med år 1881, var procenttalet af vrak ringa. Men småning
om hafva virkesemottagarene börjat förfara med allt s törre 
noggranhet, och förhållandet har derigenom betydligt för
ändrats . 

Bland önskvärda förändringar i förberördt syfte är den, 
a t t virket af det fälda trädet komme att ut tagas nogare än 
hittills, ända till 22 centimeters toppdiameter. Emellan di
mensionerna 22 och 25 centimeter skulle nämligen uppstå 
en hel mängd undermåliga block, hvilka kunde undvikas, om 
minimum sänktes till det af komitén föreslagna; och at t så
dant virke mycket väl kan användas, bevisas af at t stam
men i privata skogar tillgodogöres ända till 20, ja till och 
med till 15 centimeter i toppen. Derjemte har komitén fö
reslagit ett stadgande, a t t virket, med iakttagande af vissa 
vilkor, kunde ut tagas till den toppskärsdiameter, köparen 
sjelf önskar, samt från de senaste årens auktionskungörelser 
intagit bestämningen om förhöjning af kubikinnehållet vid 
mätning af längder, uppgående till eller öfverstigande 7 me
ter. Stadgandet i 1873 års bref, att , u tan särskildt förbe
håll derom af kronan, till köparen ej får, emot hans önskan, 
af det till utleverering bestämda t immerantalet utgifvas mer 
än 3 0 % i längder af 18 fot och derunder samt deraf högst 
1 0 % i längder från och med 14 till och med 16 fot, lider 
af otydlighet, enär deraf icke framgår, huruvida i procent-
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talen jemväl de reducerade stammarne skola inberäknas, och 
har såsom olämpligt sedan 1882 icke iakttagits, utan att 
någon inverkan på virkesprisen deraf försports; hvarföre 
denna bestämning äfven från komiténs förslag utelemnats. 

Det stadgande i Kejserliga Senatens bref af år 1873, 
som gifvit största tillfälle till missbruk och orsak till klago
mal samt visat sig ofördelaktigast för kronan, är det, som 
berättigar köparen at t för det utlasta priset per kubikfot 
erhålla ett felfritt rakt sågbloek af vissa dimensioner. DA 
åtminstone i norra Finlands skogar knappast något träd 
uppfyller dessa fordringar, drifna till sin spets, har emof-
tagaren på grund häraf haft tillfälle at t ständigt yrka på 
reduktion af sågblockets verkliga dimensioner eller ock, hvil
ket \ de flesta fall varit händelsen, dess kasserande såsom 
icke författningsenligt, ehuru man af virke, som vräkts på 
grund af stadgandena angående virkets beskaffenhet i 1873 
års bref, oftast erhållit utskeppningsbar vara. Sjelffiallet be~ 
redes köparen alltså genom ifrågavarande bestämning en be
tydande fördel på kronans bekostnad. Med föranledande 
häraf har Kejserliga Senaten också sett sig tvungen att i 
de tre senaste årens försäljningsvilkor genom särskildt för
behåll upphäfva denna bestämning. Angående verkan af det 
numera införda vilkoret, a t t sågvirket skall emottagas utan 
afseende å krokighet och qvistighet, har man hyst olika åsig-
ter. Nekas kan visserligen icke, at t denna bestämning må
ste sänka sågvirkets nominella pris, men detta torde äfven 
vid kubikmåttförsäljning fullkomligt uppvägas af ökningen i 
kubikinnehållet, oafsedt at t ett stadgande, som i högsta grad 
är egnadt at t öka de olägenheter, hvilka alltid måste vid
låda virkesförsäljning efter kubikinnehåll, en hufvudanled-
ning till missbruk, trakasserier och kasseringar derigenom 
undanrödjes. 

Bestämningarna derom, hvilka stammar för öfrigt skola 
såsom friska anses, har komitén äfven ansett tarfva revision. 
A ena sidan kan en stam med korskärnspricka icke med 
fog anses frisk, enär något dugligt sågvirke deraf vanligt
vis icke kan erhållas, hvilket deremot väl är fallet med en 
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stam, der sprickan endast går i en riktning. Å andra si
dan har det särskilda stadgandet angående stubbröta i 187*; 
års bref inbegripits under samma bestämning som öfriga fel, 
hvilka icke ovilkorligen göra timret till vrak. och bland 
hvilka fel äfven de så ofta förekommande brandsåren om
nämnts, helst den för närvarande föreskrifna minskningen 
med fem fot för s tubbröta af två tums diameter eller der-
under är öfverdrifvet stor, hvarföre äfven forstmästarene re
dan berätt igats at t anställa undersökning af skadans stor
lek. Befinnes nu ett t räd till viss grad skadadt, skall det
samma, enligt berörda bref, det oaktadt anses som friskt, 
om deraf återstår ett felfritt rakt sågblock af minst tio verk
tum i diameter. Jemte det krokighet och qvistighet, pä sätt 
nyss framhållits, enligt förslaget icke komme i betraktande, 
har minimidimensionen, i likhet med det för utleverering i 
allmänhet föreslagna minimum, nedsatts till 22 centimeter 
samt stadgandet vidare förändrats sålunda, att stammen an
ses såsom frisk, derest, efter afdrag af deri befintliga ska
dor och felaktigheter, af densamma återstår ett „till försåg-
ning tjenligt block", af viss storlek, hvilken bestämning, en
ligt hvad komitén har sig bekant, varit intagen i vissa pri
vata virkeskontrakt och befunnits lämplig, oaktadt erkännas 
måste, a t t en viss obestämdhet vidlåder densamma. Här-
förutom har komitén föreslagit ett uttryckligt stadgande der-
om, at t i händelse till upplagsplatsen sådana af stämplade 
t räd ut tagna block utsläpats, som till följd af skada icke 
fylla de föreskrifna dimensionerna 4 meters längd och 22 
centimeters diameter, köparen egde at t till samma pris som 
det öfriga sågvirket emottaga äfven dessa block, eller ock 
qvarlemna desamma på platsen. 

Men äfven efter vidtagande af nu förordade förändrin
gar, måste vid kubikmåttförsäljning alltid uppstå block, som 
ej uppfylla ofvanberörda fordringar. Det sätt , hvarpå dylikt 
virke afyttrats, har äfven varit föremål för klander, och rö
ster hafva höjt sig för a t t detsamma borde säljas skildt för 
sig på offentliga auktioner. Det ta kunde likväl icke utan 
stor olägenhet gå för sig, utan torde det vara nödvändigt 
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att , likasom härintills, lemna sådant virke åt samme person, 
som köpt det öfriga sågvirket, emot visst pris per stycke, 
hvilket af Forststyrelsen på vederbörande forsttjenstemans 
förslag bestämdes. Orsakerna härtill ä ro : at t man först vid 
uppmätningen, sedan köparen redan erlagt afverknings- och 
utdrifningskostnaden för samtliga stammar, kommer under 
fund med, hvilka af dem äro a t t såsom vrak anses; a t t det 
är svårt a t t afskilja desamma från det öfriga virket för at t 
särskildt försäljas, då båda äro radade i samma staplar, 
samt a t t någon auktion för försäljning af ifrågavarande virke 
icke hinner kungöras, emedan menföre inträffar vanligen strax 
efter det uppmätningen egt rum och flottningen omedelbart 
vidtager, äfvensom slutligen at t flottning af slikt virke icke 
lämpligen kan skildt för sig verkställas. 

Återstår nu, att taga de för båda utlevereringssätten 
gemensamma hithörande bestämningarna i betraktande. I 
likhet med hvad i de allmänna auktionskungörelserna allt 
sedan år 1874 föreskrifvits, föreslår komitén såsom uteslu
tande stadgande för framtiden, at t det åligger köparen at t 
sjelf låta verkställa såväl all timmerfällning och aftrum-
ning till sågblock som utsläpning och flottning, emedan 
denna komplicerade förrättning af den privata affärsmannen 
under alla förhållanden kan utföras vida billigare än af kro
nan, och man dymedels ernår det mest fördelaktiga natio
nalekonomiska resultat. Äfven toppparnes afqvistande har 
man ansett kunna öfverlemnas åt köparen, för den händelse 
at t han sjelf vill tillgodogöra sig qvistarne och utför qvist-
ningen innan levereringstidens utgång, i hvilket fall han äf
ven borde gå fri den för ändamålet stadgade afgiften. 

Beträffande afverkningen har komitén ännu ansett nö
digt a t t i sitt förslag stadga ett visst äfventyr för köparen, 
om genom hans eller hans arbetares förseende ostämplade 
stammar afverkas, nämligen at t hvarje sådan stam i regel 
hör ersättas med dubbla utfästa priset, hvilket äfventyr med 
<* leende å virkets olika pris i skilda delar af landet torde 
vara at t föredraga framför en viss engång för alla fastställd 
summa. Men enär det i t rakter , der skogen ännu har en-
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dast ringa värde, väl kunde bära sig, a t t för vissa träd er
lägga dubbla priset, har komitén uttryckligen framhållit, att 
stadgandet i särskilda fall kan ändras. En stipulation uti 
ifrågavarande afseende öfverhufvud anser komitén behöflig, 
ty | redan härförinnan har man, för undvikande af rät tegån
gar, i praktiken förfarit sålunda, at t ostämpladt virke, som 
vid afverkningen af förseende medtagits, ersatts med ett 
emellan forstmästaren och emottagaren på förhand öfverens-
kommet högre pris. Jemväl i ett annat afseende hafva dy
lika konventionella viten förekommit, nämligen om vid vir
kesförsäljning efter kubikfot högre stubb än hvad som är 
föreskrifvet qvarlemnats; och har komitén ansett denna pra
xis böra få fortfara, såsom lämpligare än ett laga vite med 
åtföljande rät tegångar och trakasserier. 

Virkets utsläpning ur skogen kan icke lämpligen få ske 
samtidigt med utlevereringen, emedan det i så fall vore svårt 
a t t förekomma underslef. Men at t åter u tsä t ta en viss tid, 
inom hvilken utsläpningen borde vara afslutad, låter sig icke 
göra, enär slädföret icke samtidigt upphör alla år. Hittills 
har i norra Finland, der stora skogsköp förekomma och en
dast en relativt fåtalig bevakning finnes, utlevereringen på
gått ofta under hela April månad, ja till och med ända till 
medlet af Maj. I östra Finland åter ha utlevereringar verk
stälts under loppet af hela vintern. Ändamålsenligast torde 
frågan regleras genom en bestämning derom, at t utdrifnin-
gen bör vara fullständigt afslutad, der utlevereringen vidta
ger, men finge emellertid fortgå å andra delar af hygges
t rakten. 

Till stadgandet angående virkets utleverering har till
lagts, a t t densamma kan ske antingen vid flottbart vatten 
eller annan emellan forstmästaren och köparen öfverenskom-
men upplagsplats, dock icke å is utan särskildt utverkadt 
tillstånd. Leveranser förekomma nämligen, hvarvid virket 
alls icke afföres till flottbart vatten, utan framforslas p. 
jernväg; och ett förbud at t i allmänhet upplägga virke å is 
är åter motiveradt deraf, a t t just detta förfarande stundom 
begagnats såsom medel till undansnillningar. I senare tid 
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har tillstånd undantagsvis medgifvits a t t utsläpa och utle-
verera virke å is, under iakttagande af särskilda vilkor, och 
har komitén ansett slikt tillstånd framgent kunna i undan
tagsfall meddelas, der omständigheterna sådant påkalla, hvar-
vid dock blocken icke finge uppradas på hvarandra och upp
mätningen eller uppräkningen borde ske omedelbart efter 
det utsläpningen slutförts. Härförutom har, i syfte at t åstad
komma reda och underlät ta uppmätningen, en noggrannare 
bestämning angående virkets uppläggning af komitén före
slagits. 

Beträffande virkesutievereringen har inom komitén ännu 
uttalats önskligheten af en föreskrift, hvarigenom köparen 
skulle säkerställas för att han vid försäljning stamvis verk
ligen bekommer allt det virke, för hvilket han erlägger pris, 
men har komitén emellertid ansett, a t t härvidlag inga större 
svårigheter torde uppkomma, enär det ju vid utlevereringen 
är möjligt att utreda huru många stammar, som uttagits, 
och det verkliga antal stammar, för hvilka betalning bör er
läggas, kan, i fall af misstag, beräknas genom at t samman
slå de utlevererade och de i skogen qvarblifna utstämplade 
stammarnas antal. 

Bland stadganden i Kejserliga Senatens bref af den 31 
Oktober 1873, som befunnits olämpliga och framkallat an
märkningar, är äfven det, att den tillsyn från forstpersona-
lens sida. som vid virkets släpning anses behöflig, ersattes 
direkt af köparen, och bestridas kan icke heller det oegent
liga i a t t köparen aflönar dem, som gentemot honom skola 
bevaka kronans, säljarens, intresse. Detta missförhållande 
blir emellertid undanröjdt, om, på sät t komitén föreslagit, 
afiöningen torskjutes af allmänna medel samt först sedermera 
vid inbetalningen af virkespriset ersattes af köparen. Att 
öfverflytta bekostandet af ifrågavarande tillsyn på kronan 
emot en till beloppet fixerad ersättning torde ej vara af nö
den; ersättningen kan nämligen efter gängse arbetspris ut
betalas af forstmästaren, utan at t trakasserier äro a t t befara, 
helst härin tills veterligen endast högst få fall förekommit, 
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der köparen vägrat utbetala den af forstmästaren bestämda 
aflöningen. 

Deremot liar komitén ansett det vara skäl a t t bibehåll** 
den i auktionskungörelserna sedan år 1880 ingående bestäm
ningen, at t köparen är skyldig anskaffa och bekosta erfor 
derlig handräckning vid virkets utleverering äfvensom dags
verken, som dervid kunna blifva erforderliga för virkesstap-
larnes frigörande från snö. 

Från och med år 1884 har i de ärliga kungörelserna 
ingått en bestämning derom, att utdrifningen skall vara slut
förd inom två år efter anbudets godkännande. Denna be
stämning anser komitén i regel böra bibehållas, dock sålunda, 
att tiden, på särskild anhållan, kan af Forststyrelsen för
längas ined ytterligare högst två år, såsom äfven för närva
rande är fallet; i hvilken senare händelse köparen likvä! 
skall erlägga ränta på virkespriset från och med den ur
sprungliga förfallodagen. I Sverige förekomma, på sätt ti
digare framhållits, virkesförsäljningar på ännu mycket längre 
tid, men anser komitén detta hos oss icke vara at t förorda, 
enär enligt den erfarenhet, man har från vårt land, kontrakt 
pä lång afverkningstid visat sig synnerligen ofördelaktiga for 
kronan, i det virkesprisen under tiden betydligt stegrats. 
För uppkomsten och säkerställandet af nya såganläggningar 
kunde köp på lång afverkningstid väl vara fördelaktiga, men 
fall hafva förekommit, a t t äfven detta ändamål förfelats, eme
dan virket sedan blifvit fördeladt mellan flere spekulanter 
och det afsedda nya sågverket icke alls kommit till stånd. 

Ehuru egentligen stående utom området för den komi
tén förelagda uppgift och icke hörande till förslaget angående 
sättet och vilkoren för sågvirkesförsäljningen, har komitén 
likväl här ännu velat antyda sin ståndpunkt uti några der-
med i sammanhang stående frågor. 

En sådan är den redan tidigare i förbigående berörda 
frågan om åstadkommande af kontroll vid virkesförsäljning 
från landets kronoskogar. Den vid kubikfotförsäljning be
gagnade kontrollkuberingen har icke alls visat sig egnad att 
uppfylla sitt ändamål. Vid stamvis försäljning äter har in-
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gen annan kontroll förekommit än den af forstpersonalen 
vid hygget och utlevereringen utöfvade tillsyn. I en stats
verket rörande affär ligger emellertid ovedersägligen stor 
vigt på den säkerhet, som en verksam kontroll erbjuder, 
och en sådan är såväl kronan som virkesköparen berättigad 
at t fordra. Härvid har komitén tagit i öfvervägande, huru
vida i sådant afseende, utöfver räkning af stammarne vid 
upplagsplatsen, jemväl stubbräkning vore att förorda. Inom 
komitén har emot stubbräkning visserligen framhållits: att 
den genom nödvändigheten af at t afverkningsytan indelades 
i rutor blefve öfverhöfvan kostsam, såsom beroende af biträ
denas större eller mindre noggrannhet, osäker och dertill 
icke uttömmande, enär, äfven om en särskild kontrollperso
nal uppstäldes, densamma icke på flere år hunne återkomma 
till samma afverkningsplats. Men komitén har dock, jemte 
det komitén icke kunnat underlåta att öfverhufvud uttala 
önskligheten af en verksam och görligast vidt utsträckt kon
troll, velat hemställa, huruvida icke stubbräkning, såsom ett 
synnerligen verksamt medel för ernående af detta ändamål, 
kunde införas, sålunda att marken vid utstämplingen på 
lämpligt sätt indelades i skiften, såvidt möjligt med natur
liga gränser, och at t stam antalet inom hvarje af dessa skif
ten angåfves samt att sjelfva kontrollens verkställande an
förtroddes antingen åt öfverforstmästarene eller särskildt 
tillsatta kontrollörer; fackmännen och särskildt Forststyrel
sen likväl öfverleinnadt att närmare bestämma om kontrol
lens organisation. 

I sammanhang med nyssnämnda omständighet, har det 
inom komitén också varit fråga om att skogsvaktareinstitu-
tionen och skogsvaktarenes aflöning i särskilda trakter af 
landet vore i behof af ändringar i sådant syfte, at t den be
vakning, som påkallas, blefve möjlig och att dugligt folk der
till kunde erhållas, men har komitén icke kunnat närmare 
inlåta sig på frågan, helst det beror på vederbörande forst-
mästare att härvidlag göra framställningar. 

Slutligen och som det skulle betydligt underlätta vir
kesförsäljning under hand, har komitén såsom ett önsknings-
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mål velat framhålla, att forstmästarene, i likhet med de 
svenska jägmästarene ombetroddes at t verkställa utbetalnin
gar och uppbörd af mindre penningebelopp. De faktiska 
förhållandena hafva också i praktiken fört i denna riktning, 
ithy at t det visat sig nödvändigt at t en del af forstkassö-
rens åligganden i sjelfva verket handhafves af forstmästaren, 
som af den förstnämnda förskottsvis erhåller medel och der-
öfver sedan afgifver redovisning åt forstkassören. 

En reservation bilägges härjemte underdånigst. 

Helsingfors, den 22 Januari 1891. 

AND. JOH. MALMGREN. 

Carl Nummelin. 
Henrik Heikel. 

V. A. Malm. 
K. Arppe. 

K. J, Ståhlbery. 



Förslag till sladganden angående vilkoren 

vid försäljning af sågtimmer från kronosko-

garne i Finland. 

Angående virkesauktioner, inbetalning af priset för virket och 
den säkerhet, som derför skaf! ställas 

§ i. 
All försäljning af sågvirke från kronans skogar skall, 

der ej för särskilda undantagsfall af Kejserliga Senaten an
norlunda förordnas, ske å offentliga auktioner, vid hvilka 
virket utbjudes per stam, men äfven kan, på vederbörande 
forstmästares förslag, utbjudas efter kubikmått, dock icke 
i Uleåborgs, Wasa och Kuopio län, der uteslutande stamvis 
försäljning bör ega rum. 

§ 2. 

Vid virkets utstämpling, som bör med möjligaste nog
grannhet verkställas, skola, derest icke annorlunda förord
nas, alla stammar, som vid 7 meters höjd innehafva minst 
25 centimeters diameter, utmärkas sålunda at t efter t rädets 
fällning ett märke finnes å den afverkade stammen och ett 
annat å den qvarstående stubben. 

Afverkningsförslagen skola derefter af forstmästarene 
upprä t tas och till öfverforstmästarene aflemnas före den 15 
November samt af desse innan sagde månads utgång insän-
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das till Forststyrelsen, för a t t derifrån till Kejserliga Sena
tens pröfning och fastställelse befordras. 

Innan utgången af Mars månad derpä följande år ut
färdas af vederbörande Guvernör kungörelse om de under 
Augusti månad å tid och ort, som af Guvernören utsät tas , 
skeende auktionerna, hvilken kungörelse, deri jemväl afverk
ningsförslagen till sina väsendtliga delar böra ingå, skall på 
lämpligt sätt allmänheten delgifvas. 

Vid auktionen kunna vederbörande spekulanter efter 
önskan förete intyg deröfver, a t t antingen föreskrifven bor
gen för inbetalningen af auktionspriset inom bestämd tid och 
fullgörandet af öfriga auktionsvilkor blifvit stäld, eller ock. 
a t t en summa af femhundra mark, derest angående beloppet 
icke annorlunda föreskrifvits, såsom säkerhet af köparen de
ponerats i länets ränteri , hos forstkassören i auktionsorteu 
eller auktionsförrätt aren. I händelse den föreskrifna kau-
tionssumman blifvit deponerad, åligger det köparen, att . 
inom tre veckor efter det. han erhållit underrättelse om 
auktionsanbudets godkännande, till Guvernören inlemna så
dan säkerhet för hela prisets erläggande och köpevilkorens 
fullgörande, Guvernören pröfvar nödig, och deröfver för ve
derbörande forstmästare uppte af Guvernören utfärdadt in
tyg, innan fällning af det inropade virket får företagas. 

§ 4. 
Om anbudens antagande eller förkastande underrät tas 

spekulanterne, så fort lämpligen ske kan. genom vederbörande 
Guvernör. 

§ 5. 
Sedan virket af köparen emottagits, skall detsamma 

vara af honom liqvideradt innan den 1 derpåföljande No
vember; och bör räkning å priset för virket senast t re må
nader före förfallodagen genom vederbörande forstmästare 
köparen bevisligen tillhandahållas. 
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§ 6. 
Det vid auktionen förda samt af förrättningsmannen 

och köparen underskrifna protokoll, hvaraf bestyrkt träns-
sumt, på anhållan, köparen tillhandahålles, eger vitsord, till
följe hvaraf något särskildt kontrakt om det inköpta virket 
med köparen ej afslutas. 

§ 7. 
Försummar köparen at t inom bestämd tid ut taga det 

inropade virket, säljes det ånyo för hans risk och räkning, 
hvarvid bristen, i händelse sådan uppkommer, hos köparen 
eller hans borgesmän i laga ordning utsökes. Anmäler sig 
icke någon köpare vid den nya auktionen, utsökes hela pri
set; och ankommer det å köparen at t sedermera inom ett 
år efter auktionen uttaga virket, vid förlust af vidare rä t t 
dertill. 

Angående virkets aflemnande tifl köparen. 

§ 8. 
Vid stamvis försäljning bör, oberoende af virkets be-

skaifenhet, hvarje utstämplad stam fällas och liqvideras; och 
eger köparen då rättighet at t aftrumma trädet i hvilka läng
der han behagar. 

§ 9. 
Af virke, som försålts efter kubikmått, är köparen skyl

dig at t emottaga block, som innehar en toppdiameter af 22 
centimeter och derutöfver samt hvars längd icke understiger 
4 meter. 

Virket skall afverkas under iakttagande af at t högre 
stubb än 50 centimeter ej lemnas, samt, oberoende af kro
kighet och qvistighet, uttagas ända till 22 centimeters topp-
skärsdiameter i sådana längder, köparen sjelf önskar; dock 
att vid skeende kubering af längder, som öfverstiga 7 meter, 
det efter toppskärsdiametern och blockets längd beräknade 
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kubikinnehållet ökas för längder af 7—9 meter med 20 % 
och för längder af 9—10 meter med 2 5 % . 

För den händelse att köparen åstundar at t i stället 
för ett längre block, af 22 centimeters toppskärsdiameter, 
låta afskära stammen till mindre diametertal i toppskäret, 
för att sålunda erhålla tveune block af lämpligare längder, 
står det honom fritt a t t ut taga virket till den toppskärsdia
meter, som han för godt finner, hvarvid toppblocket på före-
skrifvet sätt kuberas efter längden och blockets diameter 
vid 20 centimeter samt till kubikinnehållet ökas med 20 % , 
om blocklängden uppgår till 7 - 9 meter, och med 2 5 % , om 
längden uppgår till 9—10 meter. 

§ io. 
Vid utleverering efter kubikmått beräknas sågtimrets 

innehåll såsom för cylindrar af blockets längd och toppskä
rets diameter. Då blocket närmast toppskäret är obarkadt, 
reduceras diameterns verkliga mått, inberäknadt barken, till 
närmast lägre centimeter; öfverskottet afdrages för barken. 
Är blocket deremot afbarkadt och toppskärsdiametern icke 
utgör jemna hela centimeter, så upptages måttet till närmast 
högre eller lägre centimeter. 

Såsom friska eller utan afsevärd skada anses jemväl 
sådana träd, som hafva enkel kärnspricka, likaledes de, 
hvilka till någon del finnas vara af vindtorka, brandsår eller 
röta angripna eller på annat sätt skadade, såvida skadan 
ej är större än a t t af t rädet återstår ett till försågning tjen
ligt block af minst 4 meters längd och 22 centimeters dia
meter i toppskäret . Understiger diametern af det, som be-
finnes oskadadt, toppskärets diameter, tages den förra till 
grund för beräkningen. 

Har köparen låtit från skogen afforsla stämpladt virke, 
som till följd af skada icke fyller förenämnda dimensioner, 
är han berätt igad at t efter det för kubikmått faststälda pris 
emottaga detsamma. 

§ ii. 
Vare sig försäljningen skett stamvis eller efter kubik-
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Köparen är berättigad att genast efter fällningen bort
föra virket under sådan tillsyn från forstpersonalens sida, 
som af forstmästaren anses nödig, och för hvilken tillsyn 
kostnaden förskjutes af allmänna medel samt sedermera vid 
inbetalningen af virkespriset ersattes af köparen. 

§ 14. 
För virkets utdrifning från hyggesplatsen eger köparen 

välja den för honom lämpligaste väg, och för vägens öpp
nande under forstpersonalens tillsyn verkställa den rödj ning, 
som kan blifva oundgängligen nödig. 

§ 1 5 -
Virkets utleverering verkställes vid flottbart vatten el

ler annan mellan köparen och vederbörande forstmästare öf-
verenskommen upplagsplats, dock ej å is utan särskildt ut-
verkadt tillstånd och under iakttagande af de i hvarje sär
skildt fall meddelade föreskrifter. Timret bör af köparen 
uppläggas i rediga och icke öfver två hvarf höga staplar, 

mätt, åligger det köparen att låta fälla och till sågbloek 
aftrumma träden, äfvensom ombesörja virkets utdrifning. 
Men topparnes afqvistande och gröfre qvistars utbredande å 
hyggesplatserna utföres, derest köparen icke föredrager att 
uttaga äfven qvistarne, under lämplig årstid af forstpersona-
len, emot det att köparen i ersättning härför till kronan 
erlägger fem penni för hvarje träd, som köparen är pligtig 
att emottaga, hvilken ersättning bör till ränteriet i länet 
inbetalas samtidigt med virkespriset. 

§ 12. 
För hvarje ostämplad stam, som af förseende afverkats, 

är köparen, derest icke annorlunda föreskrifvits, skyldig att 
erlägga dubbelt högre pris, än det vid auktionen utfästade. 
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sålunda at t stämpelmärkena utan rubbning af virket blifva 
synliga samt at t topp- och rotblocken komma i särskilda 
staplar, vid äfventyr at t sådant eljest verkställes på köpa
rens bekostnad. 

§ 16. 
Utlevereringen må icke vidtaga innan utdrifningen af-

slutats. 
Om tiden för virkets afverkning och utleverering samt 

om platsen, der utlevereringen skall ega rum, träffas af t al 
emellan vederbörande forstmästare och köparen; och eger 
köparen vid utlevereringen, som bör vara slutförd senast 
före utgången af April månad samma år utdrifningen skett, 
sjelf eller genom ombud närvara, utan att hans frånvaro, 
sedan tiden för förrättningen sålunda blifvit utsat t , hindrar 
densammas verkställande. Förlusten af det virke, som sedan 
kan förkomma eller befinnes skadadt, drabbar köparen. 

§ 17. 
Köparen är skyldig at t anskaffa och bekosta erforder

lig handräckning vid virkets utleverering äfvensom de dags
verken, som dervid kunna blifva erforderliga för virkesstap-
larnes frigörande från snö. 

§ 18. 
Det försålda virket skall vara afverkadt och utfördt 

från skogen inom två år, räknadt ifrån den dag, auktions
anbudet blifvit af Kejserliga Senaten godkändt; dock kan 
denna tid på särskild anhållan förlängas med ytterligare 
högst två år, i hvilket fall köparen är skyldig, a t t från den 
ursprungliga förfallodagen erlägga fem procents årlig ränta 
å virkespriset. 

§ 19 . 

Stammar, som ingå i de inköpta part ierna och hvilka 
köparen fällt men ej uttagit, äfvensom å afverkningsplatsen 
qvarlemnade stamdelar tillfalla «fter nästnämnda afverknings
tid kronan. 
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§ 20. 

K. J. Stählberg. 

Köparen ansvarar enligt lag för all den skada, som 
genom hans förvållande i skogen åstadkommes. 

Helsingfors den 22 Januar i 1891. 

AND. JOH. MALMGREN. 

Carl Nummelin. V. A. Malm. 
Henrik Heikel K. Arppe. 
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R e s e r v a t i o n . 

Emedan jag icke i allo kunnat förena mig om de åsig-
ter, som komitén omfattat, utbeder jag att underdånigst få 
framlägga skälen för min afvikande mening. 

Ehuru komitén ansett en allmän erfarenhets grund sak
nas för en jemförelse emellan försäljning af sågtimmer stam
vis och efter kubikmått äfvensom at t resultaten af de se
naste årens alternativa försäljningar ej heller erbjuda någon 
jemförelse emellan de båda olika försäljningssätten, har ko
mitén dock icke tvekat at t förorda en öfvergång till stam
vis försäljning från statens skogar samt att ett sådant för
säljningssätt uteslutande borde ega rum inom Uleåborgs, 
Wasa och Kuopio län. Äfven enligt mitt förmenande torde 
stamvis försäljning under särskilda förhållanden vara at t fö
redragas framför försäljning efter kubik mått, men flertalet 
af de skäl, som komitén framhållit för detta företräde synas 
mig emellertid sakna berätt igadt stöd. 

Hvad nemligen först angår komiténs anförande, at t 
köparen vid stamvis försäljning egde full frihet låta aftrum-
ma virket, på sätt han anser för sig fördelaktigast, så till-
komme honom jemväl samma fördel enligt de vilkor, som 
af komitén föreslagits i afseende å försäljning efter virkets 
kubikinnehåll. 

Vidkommande sedan komiténs förmenande at t det vid 
försäljning efter stam låge i köparens intresse a t t ut taga 
allt användbart virke och at t derjemte alla såkallade vrak
stammar komme a t t till gagn för återväxten från skogen af-
föras, men att sådant deremot icke vore fallet vid utlevere
ringen efter kubik mått, så och emedan tillgodogörandet af 
toppdelar med klena dimensioner äfvensom annat mindre 
värdefullt sågvirke är beroende af utdrifnings- och flottnings-
förhållanden samt sådant virke, som icke bär t ransportkost-
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nåder under hvarje omständighet sjelffallet kommer at t qvar-
lemnas i skogen, synes det ena eller andra försäljningssättet 
icke kunna utöfva något inflytande uti nu omförmälda af
seende. 

I sammanhang härmed torde äfven böra påpekas, ej 
mindre a t t uppsigten öfver afverkningen, hvilken komitén 
ansett kunna förenklas vid stamvisförsäljning, i hvarje hän
delse borde, såvidt jag kan inse, blifva enahanda, emedan 
försnillningar, förbiseenden med mera likaväl kunna förekom
ma oberoende af försäljningssätten, än äfven att ett olika 
förfarande vid utstämplingen ej heller, såsom komitén för
menat, vore af nöden vid ifrågavarande försäljningssätt, enär 
en noggrann utstämpling med angifvande af virkesdimensio
nerna i hvardera fallet medför likartade fördelar för speku
lanterne vid beräknandet af det pris, som desamme anse sig 
kunna för virket erbjuda. 

Angående vidare uppgiften at t det vid uppmätning af 
800—1,200 block, som försålts efter kubik mått, erfordrats 
till och med 10—15 man och att särskilde biträden dessutom 
påkallats vid utlevereringar, så torde det vara otvifvelaktigt, 
att vid förstberörda förhållande en icke obetydlig del af hand
räcknings manskapet blifvit använd vid virkesstaplarnas fri
görande från snö och at t desamma i öfrigt varit mindre om
sorgsfullt upplagda. Men arbeten af l ikartadt slag kunna 
äfven förekomma vid utleverering af virke, som försålts stam
vis, likasom ock biträden, hvilka tillförordnats icke allenast 
för utlevereringar utan derjemte för hyggenas öfvervakande, 
icke heller kunna undvaras, då betydligare afverkningar ega 
rum, synnerligast om hyggesplatserna äro från hvarandra 
aflägset belägna. 

Hvad åter vidkommer komiténs anförande att flera så-
kallade vrakstockar lemnat mera sågdugligt virke än ett fel
fritt timmer af de faststälda dimensionerna och at t åtmin
stone på några orter köpare erhållit såbeskaffäd vara så 
godt som för intet, så torde det endast böra anmärkas att, 
såvida undermåliga till försågning tjenliga block utlevererats 
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såsom vrak och emot det för dylikt virke faststälda pris, 
sådant enligt mitt förmenande varit oberättigadt. 

Beträffande slutligen den af komitén åberopade erfa
renheten, a t t virkes försäljningar från ecklesiastika boställs-
skogar skulle utfallit till förmon för det af komitén föror
dade försäljningssättet, så torde en dylik erfarenhet i sjelfva 
verket icke förefinnas, emedan alternativa försäljningar der-
städes icke förekommit och verkliga anhållnings punkter för 
jemförelse således saknas, men synes det deremot framgå 
af de från statens skogar försiggångna försäljningar, der en 
noggrann jemförelse varit möjlig, a t t försäljning efter kubik 
mått i flertalet fall varit för kronan vida vägnar förmon-
ligare. 

Obeaktadt anser jag mig ej heller böra lemna, a t t 
ehuru komitén funnit a t t beräkningen af virkets pris och 
pröfningen af de gjorda anbuden vid försäljning efter kubik 
mått äro beroende af osäkra faktorer, har komitén dock an
sett, a t t det i fråga om stamförsäljning på förhand nogsamt 
kunde afgöras, hvilket pris per stam vore antagligt, emedan 
en mångårig erfarenhet finnes beträffande det kubik fottal 
per stam, som från särskilda orter af landet erhållits. Men 
då sågblockens felaktigheter i hvarje händelse noggrannare 
kunna utrönas först efter afverkningen och aftrumningen, 
måste sjelffallet vid ett sådant förhållande bedömandet der-
förinnan af virkets värde grundas endast å antaganden och 
således blifva högst osäkert. 

Med fästadt afsende å ofvanberörda förhållanden och 
då, såvidt jag af de erhållna utlevererings resultaten varit 
i tillfälle a t t inhemta, det icke finnes en på verkliga fakta 
grundad erfarenhet, hvilketdera af änberörda försäljningssätt 
vore fördelaktigast, samt enär närmare utredning härom alltså 
befinnes nödig, synnerligast jemväl med afseende å de nu 
ifrågasatta förändrade vilkoren för försäljning efter virkets 
kubik innehåll, anser jag i motsats till komitén, at t vid såg-
timmer försäljningar virket borde öfverallt utbjudas alterna
tivt såväl stamvis som efter kubik mått , isynnerhet då någon 
olägenhet deraf icke kunde komma at t uppstå. 
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I öfrigt beträffande den af komitén ifrågasatta kontrol
len medelst uppräknande af stubbarne å hyggesplatserna och 
deras indelning i skiften, utbeder jag underdånigst få an
mäla, at t jag icke allenast med afseende å de af komitén 
berörda kostnader för samt osäkerheten vid kontrollens ut-
öfvande å större afverkningsytor utan äfven, emedan jag fin
ner åtgärden opraktisk, för min del icke medverkat till det 
härom framstälda förslaget, och har jag dessutom ej heller 
kunnat omfatta särskilda andra af komiténs uttalanden, men 
då desamma icke inverka å sak, har jag ansett vidare ut
läggning härom vara opåkallad. 

Carl Nummelin 



Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1891. 
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